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!قما

ا!هـالدنمثئرعثزائد

شرفإ

تدأوأص،أح!!!صيم!.

تفويل

نحيرلةاجيملراالريزالمجدبننلمميامؤسسة

لأوثاالمجلد

أئخالةز3أفابر

لمؤزيعلدتشروا



اف!يص)1(ألزخفألئهص

نزلا)3(،المؤمنينلعبادهالفردوسجئاتجعل)2(ائذيللهالحمد

سبواهايتخذوا)4(فلمإليها،الموصلةالصالحةللأعمالوي!رهم

ذللا،إليهاالموصلة)6(السبيلفسلكوا،طرقهالهم()وسهلشغلا،

وحجبها،ي!جدهمانقبلإياهاواسكنهم،يخلقهمانقبللهمخلقها

عملا،أحسنأيهمليبلوهم،الامتحاندار)7(الىواخرجهم،بالمكاره

الفانيةالحياةمدةوضرب،عليه)8(القدوميومدخولهاميعادوجعل

عليخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامااودعهاأجلا،دونه

انفذهيالتيالبصيرةبعينعاينوهاحتى)9(عليهموجلاهابشر،قلب

خير)01(رسولهلسانعلىفيهالهمأعدبماوبشرهم،البصررؤيةمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

."وسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى"البسملةبعد"ا"فيجاء

."الوكيلونعمحسبي"وهو:"ب"وفي

غيرها.ولاالبسملة""جفيوليس

."العظيمالعليباللهإلآقؤةولاحول"ولا"هـ"وفي

."وجعل،وعلاعزوجلالذي":هـ""في"جعلالذي"قوله

.منزلا""""جفي

.يتخذوا""بدل"لهميجعل":هـ""في

.فسلكوا"وي!رهم،طرقهالهم"سقل:ا""في

.ذللا"بهاالموصلةالسبل"هـ""فيووقع،""السبلالنسخباقيوفي،أ""من

.و"البلوىدارإلىادمأبيهمصلبمن""هـ"فيدار"إلى"قوله

خطأ.وهو""القيامة:""جفي

."حر":هـ"،ب"في

ووقع="لسانعلىالبشرخيرعليها))فهيمضروبجملة""رسولهبعد""جفيوقع
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حولا!(عنهالايئغونفيهاخلاين))1(بكونهمالبشرىلهموكمل،البشر

.(801/الكهف1

رسلا،الملائكةجاعل،والأرضالسمواتفاطرللهوالحمد

بعدحجةاللهعلىللناسيكونلئلا،ومنذرينمبشرينالرسلوباعث

بلهملا،يغفلهمولم،سدىيتركهمولم،عبثمايخلقهملمإذ،الرسل

فهذه)2(،دارينلهموعمر،جسيملخطبوهيأهم،عظيملأمرخلقهم

لملمنوهذهبدلا،الكريمربهسوىيبغولم،الداعيأجابلمن

أملا.بهايعلقولم،رأسابهايرفعولم،دعوتهيجب

وتجاوز،العملمنباليسيرعبادهمن)3(رضيالذيللهوالحمد

نفسهعلى)4(وكتب،النعمةعليهموأفاض،الزللمنالكثيرعنلهم

دعا.غضبهسبقترحمتهأن:كتبهالذيالكتاب()وضمن،الرحمة

وخص،وعدلاعليه!منهحجةبالدعوةفعمهم،السلامدارإلىعباده

وهو،وحكمتهعدلهفهذا،وفصلامنه)6(نعمةشاءمنوالتوفيقبالهداية

العظيم.الفضلذووالله،يشاءمنيؤتيه)7(فضلهوذلك،الحكيمالعزيز

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

في

في

في

في

في

في

في

في

محمد(".وسلمعليهالله"صقى"رسوله"بعد"هـ"

"بقوله"."هـ":

."آخرتيندارين":"هـ"

باليسير".المؤمنينعبادهمن"في"هـ"وجاء،"عن":"أ"

".نفسهعلىلهم"وكتب"ب(":

".الكتابفيلهم"وضمن:"هـ"

"رحمة".:"ج"

."الله"فضل:،هـ""ج



عبدهوابنعبدهشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلآإلهلاأنوأشهد

مطمعولا،ورحمتهفضلهعنعينطرفةبه)1(غنىلاومن،أمتهوابن

ومغفرته.بعفوهإلاالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزفيله

منوخيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

للسالكين،ومحجة،للعاملينوقدوة،للعالمينرحمةأرسله،خلقه

السلامداروإلى،مناديابه)2(للايمانبعثه،أجمعينالعبادعلىوحجة

ساعيا،مرضاتهوفيتاليا،)3(ولكتابههاديا،وللخليقةداعيا،

الرسل،منفترةحينعلىارسله،ناهياالمنكروعن،آمراوبالمعروف

السبل،وأوضح،الطرقأقومإلىبهفهدى)4(،السبلمنودروس

والقيابم،وتوقيره،وتعزيره،ومحبتهطاعتهالعبادعلىوافترض

منإلآلأحديفتحهافلم،الطرقجميعالجنة(إلى)وسد،بحقوقه

لهمفتجلما،بابكلمنواستفتحوا،طريقكلمنأتوافلو،طريقه

من)6(وطريقتهمنهاجهوعلى،الداخلينمنخلفهيكونواحتى

السالكين.

،ذكرهلهورفع،وزرهعنهووضع،صدرهلهشرحمنفسبحان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ج،د":"لهفي

"ا".من

العزيز"."ولكتابه"هـ":في

"أ".حاشيةعلىونسخة"هـ"،من"السبلمن"ودروسقوله

"عن".:"هـ"في

"."وطريقه"ب"في



.أمرهخالفمنعلىوالصغارالذثةوجعل

)1(أمتهأظهربينبذلكوأذن،وجهاراسراجنتهوإلىاللهإلىفدعا

،الايمانشمسوأشرقت،الاسلامفجرطلعأنإلىونهارا،ليلا

رسالتهبنوروأضاءت،الشيطاندعوةوبطلت،الرحمنكلمةوعلت

وشتاتها،تفرقهابعدالقلوببهوتألفتظلماتها،بعدالأرض

ير)2(.ء
،حيرانكلواهتدى،ضياءالظلاموأصيح،حسناالدهروجهشرو

الخلائقعلى)3(بهونشر،نعمتهبهوأتم،دينهبهالله]2/ب[أكملفلما

-جهادهحقاللهفيوجاهد،عبادهونصحربهرسالاتفبلغ،رحمته

ربهلقاءفاختار،عليهوالقدوملقائهوبينالدنيافيالمقامبينخيره

الأعلى،الرفيقإلىونقلهبهفاستأثر]2/أ[،إليهوشوقا،لهمحبة

والمحجة،الغراءالواضحةعلىأمتهتركوقد،الأسنىالأرفعوالمحل

عدل،والنعيمجناتإلىأثرهعلىوأتباعهمأصحابهفسلك،البيضاء

بينؤتهلفمن!ك):الجحيم)4(طريقإليهديهعنالراغبون

.[24/]الأنفال(عليضلسميغاللهتوإبينؤعنصىمنويضى

كما،عليهالمؤمنونوعبادهورسلهوأنبياؤهوملائكتهاللهفصلى

إليه.ودعابهوعرفنا،وعبدهاللهوحد

)11

)2(

)3(

)41

"الا،مة".النسخباقيوفي"أ"،من

وجه".به"فأشرلتى"هـ"في

على"ونشر"هـ"فيووقع"،الخلائقكل"على"ا"حاشيةعلىنسخةفي

".الخلائق

طرق(".إلى"هذه"أ"فيوقع"طريقإلى"هديهقوله



يتركهمولمعبثما،خلقهيخلقلموتعالىسبحانهاللهفإن:بعدأفا

علىعرض)1(،جسيموخطب،عظيملأميرخلقهمبلسدى،

ووجلا،إشفاقامنه)2(وأشفقنفأبينوالجبالوالأرضالسموات

نبغيلا،نريدفعافيتكخيرتناوان،وطاعةفسمعاأمرتناإنربنا:وقلن

بهوناء)3(،حملهعنوعجزهضعفهعلىالانسانوحملهبدلا.بها

مؤنتهلشدةظهورهمعنالحملالناسأكثرفألقى،وجهلهظلمهعلى

فيلاينظرون،السائمةالأنعامصحبةالدنيافصحبوا،وثقلهعليهم

واخراجهمإيجادهممنالمرادفيولا،عليهموحقهموجدهممعرفة

فييتفكرونولا،القراردارإلىومعبرطريقهيالتيالذار،هذهإلى

فقد،الباقيةالآخرةإلىرحيلهموسرعة،الفانيةالدنيافيمقامهمقلة

الغفلة،وشملتهم،العقلداعيعنهموغاب)4(،الحسباعثملكهم

الأمل،طولفخدعهم،الكاذبةوالخدع،الباطلةالأمانيوغرتهم

وشهوات،الدنيالذاتفي(فهممهم)،العملسوءقلوبهمعلىوران

لهم)6(لاحتوجهأيومنحصلوها،حصلتكيف،النفوس

إليهطارواناجذيهالدنيامنحظلهمأبدىإذاأخذوها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."...علىحمله"عرض"هـ":في

حاشيةعلىنحبوفي"ب"،فيوقع

بينهما.بالجمعمنه"وأشفقن"واستعفين

في"د".عليهاوضرب"وباء"،،هـ""جفي

"الجن".:،هـ""أ،جفي

"فهفهم".:،هـ""بفي

في"أ،هـ".ليس

"د"فيءجاو،"ستعفعينوا"ا"



لمالدنيامنعاجلعرض)2(لهمعرضوإذاووحدانا،)1(زرافات

الذيخاوهمعنالحيؤةمنطهرايغلصون!:ولارضوانااللهمنثواباعليهيؤثروا

همأولبهكأنفسهثمفألشنهماللهفسوا!،7[/]الروم(!غفلونه!الأخز-

.[91]الحشر/!(ائمشقوت

نفسوكل،عليهمعدودةلحظاتهمنغفلةمنالعجبكلوالعجب

والنهارالليلفمطايا،إليهيرجعلمذهبوإذا،لهقيمةلاأنفاسهمن

البريد،سيرمنأعظمبهويسار،يحملأينإلىيتفكرولا،بهتسرع

لخرابقلقهاشتدالموتبهنزلفإذا،ينقلالدارينأيإلىيدريولا

تفريطه،منوسلف،جناياتهمنسبقلمالا،لذاتهوذهاب،ذاته

دفعها،لهخلقلماعارضةخطرةلهخطرتفإن،لحياتهيقدملمحيث

الرحيم،الغفورهوأذه)3(اللهأنبأناقد:وقالالعفو،علىباعتماده

الاليم.العذابهوعذابهأن:ينبالموكأنه

فصل

رفعوا،بإيجادهمأريدوما،لهخلقواماالموفقونعلمولما

صراطهاواذا،إليهفشمروا،لهمرفعقدالجنةعلمفإذا،رؤوسهم

أعظممنورأوا،عليهفاستقاموا،لهموضحقدالمستقيم

)1(

)2(

)3(

زمرا".""هـ"فيوقع

،الجماعات:والزرافات

.(01)2/48الصحاح

"هـ".فيليس

من"ا،هـ".

انظرالئاس،منالجمع-:-بالفتحوالزرافة



قلبعلىخطرولا،سمعتاذنولا،راتعينمالابيع)1(الغبن

كأضغاثهوإلما،عيشبصبابة)2(-ينفذولا،يزوللاأبدفيبشر،

ممزوجبالنغص)4(،مشوب،المنامفيزار)3(كطيفأو،أحلام

احزنيوماسروإنكثيرا،ابكىقليلااضحكإن(،بالغصص)

اضعاف]3/ب[أضعافواحزانه،لذاتهعلىتزيدالامهشهورا،

متالف.وآخره،مخاوفاوله،مسراته

مسلاخ)7(فيومعتوه)6(،حكيمصورةفيسفيهمنعجبافيا

وباع،النفيسالباقيالحظعلى،الخسيسالفانيالحظآثر)8(،عاقل

)9(،العاهاتارباببينضيقبسجن؛والأرضالسمواتعرضهاجنة

بأعطان)01(الأنهار،تحتهامنتجريعدنجناتفيطيبةومساكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(2/9851)لصحاحا،لنقصا:لغبنا

بحياة:والمعنى)1/176(،الصحاحالاناء،فيالماءمنالبقئة:الصبابة

.قصيرة

ص)895(.الوسيطالمعجم.بالشخصيلم،كالخيالماكان:الطائف

.83(1/0)الصحاح،الكدر:النغص

الصحاحأوشراب.أوطعامشجىمنالحلقفياعترضما:الغصص

ص)686(.الوسيطوالمعجم821(،)1/

"حليم".،هـ":في

الوسيطوالمعجم)1/037(،الصحاحالجلد،:أي،الاهاب:المسلاخ

ص)468(.

.أقربوالمثبت،محتملوهو،بالاستفهام"ءائر""ب"في

والبليات"."العاهات"ا"حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،ج"بفي

نهل.بعدعللالتشربالماءعندالابلمباركوهو،عطنجمعالأعطان
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الياقوتكألهنأترابا،عرباوأبكاراوالبوار،الخرابآخرهاضيقة

متخذاتأو،مساقحاتالأخلاقسيئاتدنساتبقذرات؛والمرجان

بينمسيئات)2(بخبيثات؛الخيامفيمقصوراتوحورا)1(،أخدان

للعقلمذهبنجسبشراب؛للشاربينلذةخمرمنوأنهارا)3(،الأنام

بالتمتع؛الرحيمالعزيزوجهإلى]3/ا[النظرولذه،والدينللدنيامفسد

بسماع؛الرحمنمنالخطابوسماع،الدميمالقبيحالوجهبرؤية

والياقوتاللؤلؤمنابرعلىوالجلوس،والألحانوالغناءالمعازف

شيطانكلمعالفسوقمجالسفيبالجلوسالمزيد؛يوموالزبرجد

قلاتنعمواأنلكم"إن:الجئةأهلياالمناديونداء)4(مريد،

قلاوتشئواتظعنوا،قلاوتقيمواتموتوا،قلاوتحيوا(،تبأسوا)

)6(0!
المغنين:بغناء؛لهرموا"

متقذمولاعنهمتأخرليفليسأفتحيثبيالهوىوقف

)7(اللومفليلمني،لذكركحئالذيذةهواكفيالملامةأجد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

1584(.الصحاح)2/

.(9154)2/الصحاح.الضديق:والخدين،خدنجمعأخدان

"اإ"مسيبات".حاشيةعلىونسخة"د"في

"أ""الأنعام".حاشيةعلىونسخة"دأفي

."ونداء"بدل"نادىوقد""هـ"في

مسلم.صحيحلمافيلموافقتهأولنوالمثبت،"تيأسوا""ج":في

رقم)2837(.صحيحهفيمسلماخرجه

ص)101-201(.الخزاعيالشيصابيديوانانظر
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يتبينوالما،القيامةيومالبيعهذافيالفاحشالغبنيظهرصمالما

وفدا،الرحمنإلىالمتقونحشرإذا،والندامةالحسرةيومبائعهسفه

رؤوسعلىالمناديونادىوردا،جهئمإلىالمجرمونوسيق

فلوالعباد،بينمنبالكرمأولىمنالموقفأهلليعلمنالأشهاد،

منلهموادخر،الاكراممنلهمأعدماالرفقةهذهعنالمتخلفتوهم

بصر،مثلهاعلىيقعلم،أعينقرةمنلهمأخفيوما،والانعامالفضل

وأله،أضاعبضاعةأيلعلمبشر=قلبعلىخطرولا،أذنسمعتهولا

قدالقومأنوعلم،المتاعسقطمنمعدودوهو،حياتهفيلهخيرلا

وفازوا،الزواليلحقهولا،الافاتتعتريهلاكبيرا،ملكاتوسطوا

.المتعالالكبيرجوارفيالمقيمبالنعيم

الحجالتحتأسرتهاوعلى،يتقلبونالجناتروضاتفيفهم

وبالحور،يتبكئون-استبرقمنبطائنهاالتي-الفرشوعلى،يجلسون

نحلدون!ولدعليهميطوفو!،يتفكهونالثماروبأنواع،يتمتعونالعين

مماوفبهههص!يفزدؤنولاعنهايصدعونلا!فعينمنكأسعواباريئبأكواب

المكنون!اللؤلو؟مثل!!وحو،عينيثتتهونئضافيولخر!يتيموت

ضيئنبصمافىعليهميطاف)،(42-71/الواقعة1!(ئقملونلهماكالؤاجزاءم

خلدوت(فيهاوأنتزالأعروتلذلأنفسا(1)تشتهيماوفيهاوأكوالج

ولاقلبفماالكساد،سوقفيعليهانوديلقد،تالله[.71]الزخرف/

ويعقوبوخلفعمرووابيكثيرابنقراءةوهي،النسخجميعفيكذا)1(

".تشتهيه"العشرةباقيوقرا،والكسائيوحمزه

ص)276(.الجزريلابنالعشر"القراءاتفي"النشرانظر
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لموكيفطالبها؟نامكيفلهافواعجباالعباد،منأفرادإلااستام

سماعبعدالدارهذهفيالعيشطابوكيفخاطبها؟بمهرهايسمح

قرتوكيفأبكارها؟معانقةدون،القرارللمشتاققروكيفأخبارها؟

وكيف؟الموقنينأنفسعنهاصبرتوكيف؟المشتاقينأعيندونها

نفوسعنهاتعوضتشيءوبأي؟العالمينأكثرقلوبعنهاصدفت

المعرضين؟

[]4/بأعلمبالخلقوالرب،كفئهاسوىينالهاأنغيرةإلأذاكوما

ويولمالنفوسيؤذيبماوحسماكريهةبكلعناحجبتوإن

جمتنعمبهالذاتوأصنافمسرةمنحشوهافيمافلله

يبسم()1الروضفيوالثغر،وروضاتهاخيامهابينالعيشبردولله

منهمكنتلو،الحبلوفدمزيدادموعدهوالذيواديهاولله

مغنمالصبابةأنيرىمحمثصبابةيهيمالواديبذيالك

[]ه/بويسلم،فوقهممنيخاطبهمعندماالمحبينأفراحولله

تسأمهيولا،يغشاهاالضيمفلاجهرةاللهترىأبصارولله

المتيمالمحمثيسلوبعدهاأمننضرةالوجهإلىأهدتفيانطرة

أعظمالفجرمننورلهاأضاءتبسمتإنخيرةمنكمولله

"يبسم".بدل"مبسم""هـ"وفي"الثغر"،"ا"حاشيةعلىنسخةفي)1(
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أقبلتهيإنالأبصارفيالذة

تاإذاالرطيب()1الغصنخجلةويا

بحبها)3(عليلقلبذاكنتفإن

ضمهاعندلثمهافيسيماولا

وجههاحسنلهأبدتإذاتراه

اجتلائهاعند)4(العينفيهاتفكه

جنةوتفاحكرم،منعناقيد

خدودهاألبستهماقدوللورد

واحدجمعفيالحسنمنهاتقسم

أجمعتالحسنمنشتىفرقلها

ناظرهومنبالرحمنتذكر

بوجههاالهمومجيشقابلتإذا

باغياكنتإنالحسناءفياخاطب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ا،هـ":"الغضفي

."لبحرينا":د"،،ج"أفي

"عليك"."ا"حاشيةعلىنسخةفي

"قبل"."هـ":في

"بها"."ب":في

تكلمحينسماعالأ.ويالذة

تبشمحينالفجرين)2(وياخجلةخنت

مرهملكوصلهاإلآيبقفلم

معصمجيدكتحتمنهاصاروقد

وينعم،الوصالقبلبهيلذ

]4/ا[يعدمليسطلعها،شتىفواكه

مغرمالقلب(به)أغصانورمان

والفمالريقضمهماقدوللخمر

يتقسمواحدمنعجبافيا

محرمالشلوإنبجملتها،

يتلعثملابالتسبيحفينطق

يهزمالجيشأعقابهعلىتولى

المقدمفهوالمهرزمانفهذا
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لحبهاللخائناتمبغضاوكن

فإلهاسواهاسئن)1(أيماوكن

غدفيلعلكالأدنىيومكوصم

منغصبعيشتقنعولاوأقدم

بأسرهاعليكالدنياضاقتوإن

فإلهاعدنجناتعلىفحي

ترىفهلالعدوسبيولكننا

نأىإذاالغريبأنزعمواوقد

التيغربتنافوقاغترابوأفي

لايلتقيفيهائذيالسوقعلىوحي

لهثمنبلامنهخذششمافما

بهالذيالمزيديومعلىوحي

أفيح)2(هنالكوادعلىوحي

وفضةهناكنورمنمنابر

)2(

)3(

"ا":"مفالا.في

1/843)لصحاحا0سعلواا:لأفيحا

مناجمه،فيمتكاثفذهب:العقيان

وتنعمدويهنمنبهافتحظى

تأيمعدنجناتفيلمثلك

صوموالناس،الفطربعيدتفوز

يقدمليسمنبائلذاتفازفما

يعلملكمنزلفيهايكولم

المخيموفيهاالأولىمنازلك

ونسلمأوطانناإلىنعود

مغرمفهواوطانهبهوشطت

تحكمفيناالأعداءأضحتلها

معلمللقومالشوقذاكمحئون

وأسلموافيهالتجارأسلففقد

موسمفاليوم،العرشرفيزيارة

أعظمالمسكأذفرمنوتربته

يتقصملاالعقيان)3(خالصومن

فيحا.المسكفاح:وأيضا.

=.والحجارةالرمالمنبهيختلطمماخالص



مقاعداجعلنقدمسكوكثبان

وسرورهمعيشهمفيهمفبينا

لهأشرقتساطعبنورهمإذا

جهرةالسماواثربلهمتجلى

جميعهميسمعونعليكمسلام

مافكلاشتهيتمماسلونييقول

الرضانسألكنحن:جميعافقالوا

جمعهمويشهدهذا،فيعطيهم

معجلببخسهذابائعافيا

مصيبةفتلكتدريلاكنتفإن

تعلمالمنابرأصحابدونلمن

وتقسمعليهمتجريوأرزاقهم

جمموفملاالجناتبأقطارها

يكلمثمالعرشفوقفيضحك

[]ه/بيسفمإذتسليمهباذانهم

أرحمأناإئني،عنديتريدون

وترحمالجميلتوليالذيفأنت

أكرمفالله،اللهتعالى،عليه

تعلمسوفبلى،تدريلاكأنك

)1(أعظمفالمصيبةتدريكنتوان

فصل

فهو،وتبويبهوتفصيلهوترتيبهجمعهفياجتهدتكتابوهذا

للقلوبمحرك،جلوةالعرائستلكإلىوللمشتاق،سلوةللمحزون

ممتع،القدوسالملكمجاورةإلىللنفوسوحاد،مطلوبأجلإلى

.(1767)2/والصحاح.(ص)648الوسيطالمعجم

فيمنهاكبيرةقطعةذكروقد،للمؤلف"الميمتة"القصيدةمنقطعةالأبياتهذه)1(

طبقاتذيلفيكماالمؤلفعلىوقرئت51-55(،)ص/"الهجرتينطريق"

.(452-451)2/الحنبليرجبلابنالحنابلة



الأنيس،يملهولا،الجليسيسأمهلافيه،للناظرمشوو،لقارئه

فيالمجتهدلعلماعلىالقلائد،وفرائدالفوائد،بدائعمنمشتمل

منكثيرةلجملةتضمنهمع،الكتبمنسواهفيمابهلايطفرالطلب

فيالمودعةوالأسرار،الموقوفاتوالاثار،المرفوعاتالأحاديث

،المشكلاتمنكثيروإيضاح،البديعاتوالنكت،الاياتمنكثير

.والصفاتالأسماءمنأصولعلىوالتنبيه

يشاهدهاكألهحتىالجنةعليهوجلى،إيمانازادهالناظرفيهنظرإذا

الهمموباعث،الجناتروضاتإلىالعزماتساكنمثيرفهوعيانا،

.الغرفاتتلكفي]5/ا[الهنيالعيشإلىالعليات

،مسماهيطابقاسمفإله"الأفراحبلادإلىالأرواح"حاديوسميته

،أردتوتأليفهبجمعهوما،ماقصدتيعلموالله،معناهيوافقولفظ

جلوكان،وكسبهنيتهعلىالمطلعوهو،وقلبهعبدكللسانعندفهو

فإلهم؛الجنةفيلهماللهأعدبماالسنةأهلبشارةمنهالمقصود

عليهماللهونعم،الاخرةوفيالدنياالحياةفيللبشرىالمستحقون

فهمسنتهعنخرجومن،وحزبهالرسولأولياءوهم،وظاهرةباطنة

مايتركونولا،اللوامملامةسنتهنصرةفيتأخذهملا،وحربهاعداؤه

يقدمواأنمنصدروهمفيأجلوالسنة،الأناممنأحدلقولعنهصح

وأ،كلامياأوتناقضا،صوفياخيالاأو،جدليابحثماأو،فقهيارأياعليها

فباب،ذلكمنشيئاعليهاقدمفمنسياسيا،حكماأوفلسفيا،قياسا

.مصدودالرشادطريقعنوهو،مسدودعليهالصواب

،صفوهولك،غرمهمؤلفهوعلى،غنمهلكفيهالناظرأيهافيا
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تزفأفكارهوبنات،عليكتعرضالمزجاةبضاعتهوهذه،كدرهوعليه

تسريحاأوبمعروفيإمساكامنهتعدملنكريماكفواصادفتفإن،إليك

فمنصوابمنكانفما،المستعانفاللهغيرهكانوان،بإحسان

منهبريوالله،الشيطانومنفمنيخطأمنكانوما،المنانالواحد

ورسوله.

بابا.سيعينالكتابقسمتوقد

.الانالجنةوجودبيانفي:الأولالباب

هل،ادمأسكنهاالتيالجنةفيالناساختلاففي:الثانيالباب

.؟الأرضفيجنةأوالخلدجنةهي

الخلد.جئةألهاإلىذهبمنحججسياقفي:الثالثالباب

فيإلها)1(:قالتالتيالطائفةحججسياقفي:الرابعالباب

.الأرض

نازعهملمنالقولهذاأربابجوابفي:الخامسالباب

حججعنالخلدجنةالهازعممنجوابفي:السادسالباب

منازعيهم.

]6/ب[.بعدتخلقلمالجئةأنزعممنشبهذكرفي:السابعالباب

الشبه.منبهاحتجواعماالجوالب.،في:الثامنالباب

".الأرضفي"إئهاجئة:في"هـ(")1(
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الجنة.أبوابعددذكرفي:التاسعالباب

أبوابها.سعةذكرفي:العاشرالباب

أبوابها.صفةفي:عشرالحاديالباب

.والبابالباببينمامسافةذكرفي:عشرالثانيالباب

.هي؟واين،الجنةمكانفي:عشرالثالثالباب

الجنة.مفتاحفي:عشرالرابعالباب

يكتبالذيومنشؤرهاالجنةتوقيعفيعشر:الخامسالباب

لأهلها.

إلالهاليسوأله،الجنةطريقتوحدبيانفي:عشرالسادسالباب

واحد.طريق

الجنة.درجاتفي:عشرالسابعالباب

الدرجة.تلكواسم،درجاتهااعلىذكرفي:عشرالثامنالباب

وثمنهاعبادهعلىسلعتهتعالىالربعرضفي:عشرالتاسعالباب

ربهم.وبينالمؤمنينبينوقعالذيالتبايعوعقد،منهمطلبهالذي

فيهموشفاعتها،ربهممناهلهاالجنةطلبفي:العشرونالباب

لها.وطلبهم

واشتقاقها.ومعانيهاالجنةأسماءفي:والعشرونالحاديالباب

وانواعها.الجناتعددفي:والعشرونالثانيالباب
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.بيدهلبعضهاتعالىالربخلقفي:والعشرونالثالثالباب

[أ]6/.وخزنتهابوابيهاذكرفي:والعشرونالرابعالباب

الجئة.بابيقرعمناولذكرفي:والعشرونالخامسالباب

الجنة.دخولاالأممأؤلذكرفي:والعشرونالسادسالباب

الجنةإلىالأمةهذهمنالسابقينذكرفي:والعشرونالسابعالباب

وصفتهم.

الجنة.إلىالأغنياءالفقراءسبقفي:والعشرونالثامنالباب

ضمنتالتيالجنةاهلأصنافذكرفي:والعشرونالتاسعالباب

غيرهم.دونلهم

لمجيم.محمدامةهمالجنةاهلأكثرانفي:الثلاثونالباب

منأكثروالئارالجنةفيالنساءأنفي:والثلاثونالحاديالباب

.الرجال

بغيرالأمةهذهمنالجنةيدخلمنفي:والثلاثونالثانيالباب

أوصافهم.وذكر،حساب

الذينوجلعزالربحثياتذكرفي:والثلاثونالثالثالباب

الجنة.يدخلهم

وحصبائهاوطينهاالجنةتربةذكرفي:والثلاثونالرابعالباب

وبنائها)1(.

."تهاونبا""ب"في(1)
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وبياضها.نورهاذكرفي:والثلاثونالخامسالباب

ومقاصيرهاوقصورهاغرفهاذكرفي:والثلاثونالسادسالباب

وخيامها.

إذاومساكنهمبمنازلهممعرفتهمذكرفي:والثلاثونالسابعالباب

ذلك.قبليروهالموان)1(،الجنةدخلوا

يستقبلونوما)2(الجنةدخولهمكيفيةفي:والثلاثونالثامنالباب

دخولها.عندبه

خلقهمفيالجنةاهلصفةذكرفي:والثلاثونالتاسعالباب

أسنانهم.ومقاديروعرضهموطولهموخلقهم

وأدناهم.منزلةالجنةاهلأعلىذكرفي:الأربعونالباب

يدخلونها.ماأولالجنةأهلتحفةفي:والأربعونالحاديالباب

كممسيرةومن،الجنةريحذكرفي:والأربعونالثانيالباب

يوجد.

فيها.المؤذنبهيؤذناتذيالأذانفي:والأربعونالثالثالباب

وظلالهاوبساتينهاالجنةأشجارفي:والأربعونالرابعالباب

]7/ب[.

)1(

)2(

"هـ".فيليس

".الجنة"إلى:"هـ("في
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أنواعهاوتعددثمارهاذكرفي:والأربعونالخامسالباب

وصفاتها.

الجنة.فيالزرعذكرفي:والأر!عونالسادسالباب

وأصنافهاوعيونهاالجئةأنهارذكرفي:والأربعونالسابعالباب

عليه.تجريالذيومجراها

وشرابهمالجئةأهلطعامذكرفي:والأربعونالثامنالباب

ومصرفه.

فيهاويشربونيأكلونالتيآنيتهمذكرفي:والأربعونالتاسعالباب

تها.وصفاوأجناسها

وبسطهموفرشهموحليتهملباسهمذكرفي:الخمسونالباب

.)2(وزرابيهمونمارقهم(وجنابذهم)1

وأرائكهموسررهمخيامهمذكرفي:والخمسونالحاديالباب

وبشخاناتهم.

وغلمانهم.الجئةأهلخدمذكرفي:والخمسونالثانيالباب

وسراريهمالجنةاهلنساءذكرفي:والخمسونالثالثالباب

والباطن.الظاهروجمالهنوأوصافهنوأصنافهن

)1(

)2(

جنبذة:واحدهاوالجنابذ:"د"،فيليس

)1/946(.الصحاح.كالقئة

".ووسائدهم"ومناديلهمزيادة:"د،هـ("في

21
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الحورمنهاخلقالتيالمادةذكرفي:والخمسونالرابعالباب

بأزواجهن.اليومومعرفتهنصفاتهنوذكر،العين

ووطئهمالجنةأهلنكاحذكرفي:والخمسونالخامسالباب

والمني.المذيعنونزاهته،بذلكوالتذاذهم

فيهل،الناساختلافذكر)1(في:والخمسونالسادسالباب

الفريقين.وحجةلا؟أموولادةحملالجنة

العين.الحوروغناءالجنةسماعذكرفي:والخمسونالسابعالباب

وخيولهمالجنةأهلمطاياذكرفي:والخمسونالثامنالباب

.]7/أ[ومراكبهم

بعضابعضهمالجنةأهلزيارةفي:والخمسونالتاسعالباب

الدنيا.فيبينهمكانماومذاكرتهم

لأهلها.فيهاللهأعدوماالجنةسوقذكرفي:الستونالباب

وتعالى.تباركربهمالجنةأهلزيارةفي:والستونالحاديالباب

فييصيبهمالذيوالمطرالسحابذكرفي:والستونالثانيالباب

الجنة.

ملوككلهماهلهاوأن،الجنةملكذكرفي:والستونالثالثالباب

"ج".)1(من
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فييدورأوبالباليخطرمافوقالجنةأنفي:والستونالرابعالباب

فيها.وماالدنيامنخيرمنهاسوطموضعوأن،الخلد

وتعالىتباركربهمالجنةأهلرؤيةفي:والستونالخامسالباب

.ضاحكا)1(لهموتجليه،البدرليلةالقمريرىكماجهرةبأبصارهم

وخطابهالجنةلأهلسبحانهتكليمهفي:والستونالسادسالباب

عليهم.وسلامهإياهمومحاضرتهلهم

تبيد.ولاتفنىلاائهاالجنةأبديةفي:والستونالسابعالباب

إليها.دخولاالجنةأهلاخرذكرفي:والستونالثامنالباب

.منثورةفصولفيه،جامعبابوهو:والستونالتاممعالباب

.غيرهدونالبشارةلهذهالمستحقفي:السبعونالباب

مدنيا،الكريملوجههخالصايجعلهأنالمسؤولسبحانهوالله

ولا،لهحخةيجعلهوأن،الئعيمجناتمنوكاتبهوقارئهلمؤلفه

وأكرم،مسؤولخيرإئه،إليهانتهىمنبهينفعوأن،عليهحجةيجعله

.)2(الوكيلونعمحسبناوهو،مأمول

"ج".فيليسضاحكا"لهم"وتجليهقوله)1(

"ج".منسقط"الوكيل"إلى"المسؤولهووتعالىسبحانه"واللهقولهمن)2(

23



الأولالباب

الانالجنهوجودبيانفي

وأهل،وتابعوهم،والتابعون،!لخيماللهرسولأصحابيزللم

علىوالزهدالتصوفوأهل،الاسلاموفقهاء،قاطبةوالحديثالسئة

والسنة،الكتابنصوصإلىذلكفيمستندين؛واثباتهذلكاعتقاد

فإلهم،اخرهمإلىأولهممنكلهمالرسلأخبارمنبالضرورةوماعلم

)1(القدريةمننابغةنبغتأنإلىبها.وأخبرواإليها،الأممدعوا

ينشئهااللهبل:وقالت،مخلوقةالآنتكونأنفأنكرتوالمعترلة)2(

.المعاديوم

لما)3(شريعةبهوضعواالذيالفاسدأصلهمذلكعلىوحملهم

كذا،يفعلأنلهولاينبغي،كذايفعلأنلهينبغيوأله،تعالىاللهيفعله

ودخل،الأفعالفيمشئهةفهم)4(،أفعالهفيخلقهعلىوقاسوه

.الصفاتفيمعطلةذلكمعفصاروا،فيهمالتجهم

مددامعطلةتصيرفإلهاعبث،الجزاءقبلالجنةخلقوقالوا:

سكانها.فيهاليسمتطاولة

القدر.منكرواهم)1(

عقائدهم.تطورتثم،البصريالحسنعهدفيظهرتفرقة)2(

"فيما"."د":في)3(

التاسخعليهاضربلكن"افعالهم"في"هـ"وجاء،النسخجميعفيكذا)4(

."أفعاله"واثبت
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ألوانفيهاوأعددارا،اتخذلوملكاأنالمعلومومنوقالوا:

منيمكنهمولم،الناسمنوعطلها،والمصالحوالالاتالأطعمة

الحكمة،وجهعلىواقعافعلهمايكنلم=متطاولةقرونادخولها

عليه.الاعتراضإلىسبيلاالعقلاءووجد

وارائهم،الفاسدةبعقولهموتعالىتباركالربعلىفحجروا

هذهماخالفالنصوصمنوردوا،بأفعالهمأفعالهوشبهواالباطلة

مواضعها،عنحرفوهاأو،للربوضعوهاالتيالباطلةالشريعة

عليهمأضحكوالوازمفيهاوالتزموا،فيهاخالفهممنوبدعواوضللوا

العقلاء.فيها

مخلوقتان،والنارالجثةأن:عقائدهمفيالسلفيذكرولهذا

والحديث،السنةأهلمقالةهذهأنالمقالاتفيصنفمنويذكر

.فيها)1(لايختلفونقاطبة

الاسلاميين،"مقالاتكتابفيالأشعريأبوالحسنالامامقال

وأهلالحديثأصحابعليهما"جملة")2(:المصفينواختلاف

ومارواه،عنداللهمنوماجاءورسلهوكتبهوملائكتهباللهالاقرار:السنة

إلهم!تعالىواللهشيئا،ذلكمنلايردون،!يئاللهرسولعنالثقات

ورسوله،عبدهمحمداوأن،ولاولداصاحبةيتخذلم،صمدفردواحد

)1(

)2(

"والشريعة"1184(،)3/:لللالكائيالسئة"اهلاعتقاداصول"شرح:انظر

ص)591(.للذاني"الوافيةو"الرسالة1343(،)3/:للاجري

الدينمحييمحمد:تحقيق،المصريةالنهضةمكتبةط،)1/345-035(

عبدالحميد
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اللهوأن،فيهالاريباتيةالساعةوأن،حقالئاروأن،حقالجنةوأن

القبور.فيمنيبعث]8/أ[

أئعرشعلىالرخق):كماقال،عرشهعلىتعالىاللهوأن

يدى(ظقت):كماقال،بلاكيفيدينلهوأن5[،]طه/!(آستوى

عينينلهوأن،64[المائدة/أ(متسوطتانيداهبل):وكماقال،75[]ص/

:كماقال،وجهالهوأن،4[1]القمر/بأغيننا(تخرى):كماقال،بلاكيف

.[27/]الرحمنواقيكراهـ!(اتجنذورفيوضهويتقئ)

المعترلةقالتكما،اللهغيرإئها:لايقالتعالىاللهأسماءوأن

]النساء/دعتمهء(أنزلو):قالكما،علماللهأنوأقروا،والخوارج

.[11طر/]نا(بعلمهجإلاتفحولاأنثئمنتخملوما):لقاوكما،[611

)1(تنفيهكما،اللهعنذلكينفواولموالبصر،السمعوأثبنوا

هوظقهخألذىأدثهأبريروأأولؤ):كماقالالقؤةللهوأثبتوا،المعنزلة

.[51/]فصلت(قوةمنهئمأشذ

وان،اللهماشاءإلآشرولاخيرمنالأرضفيلايكونإئه:وقالوا

يشاءأنإلالضثاءونوما):تعالىقالكما،اللهبمشيئةتكونالأشياء

يشألموما،كاناللهشاءما:المسلمونقالوكما،03[]الإنسان/(ألله

.)2(لايكون

يكوناو،يفعلهانقبلشيئايفعلانلايستطيعاحداإن:وقالوا

)1(

)2(

"ب،ح،د،هـث!"نفتهم(.في

".يكونلايشأ"ومالاالمقالاتوفي،يكن"لميشأ"ومالم،هـ(""بفي
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ألهاللهعلمشيئا]9/ب[يفعلأنأو،اللهعلمعنيخرجأنيقدرأحد

لايفعله.

وأن،اللهيخلقهاالعبادأعمالوأن)1(،اللهإلألاخالقألهوأقروا

شيئا.يخلقواأنلايقدرونالعباد

ولطف،الكافرينوخذل،لطاعتهالمؤمنينوفقتعالىاللهوأن

بالكافرين،يلطفولم،وهداهم،وأصلحهم،لهمونظر،بالمؤمنين

هداهمولو،صالحينلكانواأصلحهمولو،ولاهداهم،أصلحهمولا

مهتدين.لكانوا

يكونواحتىبهمويلطف،الكافرينيصلحأنيقدرتعالىاللهوأن

وأضلهم،وخذلهم،علمكماكافرينيكونواأنأرادولكنه،مؤمنين

قلوبهم.علىوطبع

وقدرهاللهبقضاءويؤمنون،وقدره)2(اللهبقضاءوالشرالخيروأن

ولانفعالأنفسهملايملكونأدهمويؤمنون،ومرهحلوه،وشرهخيره

الحاجةويثبتون،اللهإلىأمرهمويلجئون،قالكما،اللهماشاءإلأضرا

.حالكلفياللهإلىوالفقر،وقتكلفياللهإلى

الوقففيوالكلام،مخلوقغيراللهكلامالقرانإن:ويقولون

ائلفظ:يقاللا،عندهممبتدعفهوبالوقفأوبائلفظقالمنوائلفظ

.مخلوقغير:ولايقال،مخلوقبالقران

)1(

)2(

النسخ.جميعفيليستوهي"،اللهيخلقهاالعبادسيئات"وانالمقالاتفي

."اللهبقضاء"منبدلا"بقضائه""ب"في
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القمريرىكما،القيامةيومبالأبصاريرىتعالىاللهان:ويقولون

تعالىاللهعنلأنهم؛الكافرونولايراه،المؤمنونويراهالبدر،ليلة

(!ئمخوبونئؤميؤزئهت!عنافهم)ص:تعالىاللهقال،محجوبون

الرؤيةوتعالىسبحانهاللهسألالسلامعليهموسىوأن15(،]المطففين/

ألهبذلكفأعلمهذكا،فجعلهللجبلتجلىتعالىاللهوأنالدنيا،في

.الآخرةفييرابل،الدنيافيلايرا

الزنىكنحو:،يرتكبهبذنبالقبلةأهلمنأحداولايكفرون

الايمانمنمعهمبماوهمالكبائر،منذلكأشبهوما،والسرقة

الكبائر.ارتكبواوإن،مؤمنون

ورسله،وكتبهوملائكتهباللهالايمانهو--عندهموالايمان

ليصيبهم،يكنلمأخطأهمماوأن،ومرةحلوه،وشرهخيرهوبالقدر

ليخطئهم.يكنلمأصابهمماوأن

رسولمحمدا]وأن،اللهإلأالهلاأنيشهدأن:هووالاسلام

.الايمانغيرعندهموالاسلام،الحديثفيكماجاء،لله[)1(ش

.القلوبمقلباللهبأنويقرون

امته،منالكبائرلأهلوألها!يم،اللهرسولبشفاعةويقرون

الموتبعدوالبعث،حقوالصراط،حقالحوضوأن،القبروبعذاب

حق.تعالىاللهيديبينوالوقوف،حقللعباداللهمنوالمحاسبة،حق

".الاسلاميين"مقالاتمنالمعقوفتينبينما)1(
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ولايقولون:)1(،وينقصيزيد،وعملقول:الايمانبأنويقرون

.مخلوقولاغير،مخلوق

تعالى.اللههياللهأسماء:ويقولون

بالجنةولايحكمون،بالنارالكبائرأهلمنأحدعلىيشهدونولا

شاء،حيث)2(نزلهمتعالىاللهيكونحتى،الموحدينمنلأحد

لهم،غفرشاءوان،عذبهمشاء]01/ب[إن،اللهإلىأمرهم:ويقولون

علىالنار،منالموحدينمنقومايخرجتعالىاللهبأنويؤمنون

لمجي!.اللهرسولعنالرواياتبهماجاءت

القدر،فيوالخصومة،الدينفيوالمراءالجدلوينكرون

دينهم،منفيهويتنازعونالجدلأهلفيهيتناظرفيما]9/أ[والمناظرة

،الثقاترواهاالتيالاثاربهولماجاءت،الصحيحةللرواياتبالتسليم

ولايقولون:ع!يو،اللهرسولإلىذلكينتهيحئى،عدلعنعدلا

بدعة.ذلكلأن؛لم:ولا؟كيف

بالخير،وأمر،عنهنهىبل،بالشريأمرلمتعالىاللهإن:ويقولون

له.مريداكانوان،بالشريرضولم

لمجيط،نبيهلصحبةتعالىاللهاختارهمالذينالسلفحقويعرفون

وكبيرهم،صغيرهمبينهمشجرعماويمسكون،بفضائلهمويأخذون

ويقرون،عنهاللهرضيعلياثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأباويقدمون

)1(

)2(

".بالمعصيةوينقصبالطاعة"يزيدفي"ب":

"ينزلهم".المقالاتفي
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بعدكلهمالناسأفضلوأنهم،المهديونالراشدونالخلفاءبأئهم

!ي!.اللهرسول

ينزلالله"إنع!ي!النهرسولعنجاءتالتيبالأحاديثويصدقون

الحديثفيكماجاءمستغفر؟")1(،منهل:فيقولالدنياالسماءإلى

فارز):تعالىكماقال،والسنةبالكتابويأخذون،لمجي!اللهرسولعن

.[95]النساء/(والرسولالئهإلىفرذوهششئفىئنزغ!نم

دينهمفيلايتبعون)2(وأن،الدينأئمةمنسلفمناتباعويرون

كماقال:،القيامةيوميجيءتعالىاللهأنويقرون،اللهبهيأذنمالم

منيقربتعالىاللهوأن،22[]الفجر/!(صفاصفاوالملكربكوجا)

.[16]ق/!(أتورلدمنجتلإليةأقربونحق):قالكما،شاءكيفخلقه

وفاجر.بر،إمامكلخلفوالجماعةوالجمعةالعيدويرون

والشفر.الحضرفيويرونه،سنةالخفينعلىالمسحأنويمبتون

اخرإلىغ!يرنبيهاللهبعثمنذللمشركينالجهادفرضويثبتون

ذلاش.وبعد،الذجالتقاتلعصابة

عليهم)3(يخرجلاوان،بالصلاحالمسلمينلأئمةالدعاءويرون

الفتنة.فيلايقاتلواوأن،بالشيف

)1(

)2(

)3(

واللفظ)758(رقمومسلم)4901(،رقم،صحيحهفيالبخاريأخرجه

له.

"يبتدعوا".المقالاتفي

"يخرجوا".المقالاتفي
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يقتله.جم!ي!مريمبنعيسىوأن،الدجالبخروحويصدقون

الدعاءوأن،المنامفيوالرؤيا،والمعراحوبمير،بمنكرويؤمنون

نأويصدقون،إليهمتصلموتهمبعدعنهموالصدقةالمسلمينلموتى

السحروأن،تعالىاللهقالكماكافر،الساحروأن،سحرةالدنيافي

الدنيا.فيموجودكائن

)1(مؤمنهمالقبلةأهلمنماتمنكلعلىالصلاةويرون

.مخلوقتانوالنارالجثةأنويقرون،وفاجرهم

بأجله.قتلقتلمنوكذلك،بأجلهماتماتمنوأن

أوحراما.كانتحلالاعبادهيرزقهاتعالىاللهقبلمنالارزاقوأن

.ويخئطه)2(ويشككه،للانسانيوسوسالشيطانوأن

تظهرباياتتعالىاللهيخصهمأن]11/ب[يجوزقدالصالحينوأن

عليهم.

.بالقرانلاتنسخالشنةوأن

مابهمفعلشاءوان،عذبهمشاءإن:اللهإلىأمرهمالأطفالوأن

.أراد

)1(

)2(

وأن،يكونذلكأنوكتب،عاملونالعبادماعالمتعالىاللهوأن

"."بزهمالمقالاتفي

"ويتختطه".المقالاتفي
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تعالى.اللهبيدالأمور

به،تعالىاللهأمربماوالأخذ،اللهحكمعلىالصبرويرون

للمسلمين،والنصيحة،العمل!ماخلاص،عنهاللهنهىعماوالانتهاء

المسلمين،لجماعةوالنصيحة،العابدينفياللهبعبادةويدينون

والفخر،)1(،والعصبيةالزور،وقول،والزنىالكبائر،واجتناب

.)2(والعجب،الناسعلىوالازراء،والكبر

وكتابة،القرانبقراءةوالتشاغل،بدعةإلىداعكلمجانبةويرون

الخلق،وحسن،والاستكانةالتواضعمعالفقهفيوالنظرالاثار،

وتففد،والشعايةوالنميمةالغيبةوترك،الأذىوكف،المعروفوبذل

.والمشربالمأكل

منماذكرناوبكل،ويرونه،ويستعملونه،بهيأمرونماجملةفهذه

ونعمحسبناوهو،باللهإلآوماتوفيقنا،نذهبهـاليه،نقولقولهم

.المصير"هـاليه،نتوكلوعليه،نستعينوبه،)3(الوكيل

والنارالجنةأن:والحديثالسنةأهلجميععنحكايتهوالمقصود

علىمؤدسساوالسنةالكتابليكونكلامهجملةوسقنا،مخلوقتان

أهلها،همالمقالةهذهأهلوأن،المذكورةالبشارةيستحقمنمعرفة

التوفيق.وبالله

)2(

)3(

"والمعصية".النسخباقيوفي،والمقالاتمن"هـ"

"د".منسقط

،د".في"بليس"الوكيل"ونعمقوله
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أخرئ!نزلةاهولقذؤ):تعالىقوله:القرانمنذلكعلىدلوقد

.(1-ه13/]النجم!(الأوءجنةعندها!الم!ئوسذثعند

الجنة،عندهاورأى]01/أ[،)1(المنتهىسدرحع!يمالنبيرأىوقد

الاسراءقصةفي-عنهاللهرضي-أنسحديثمن"الصحيحين"كمافي

فغشيها،المنتهىسدرةأتىحتىجبريلبيانطلق"ثم:اخرهوفي

ائلؤلؤ،جنابذفيهافإذا،الجنةأدخلتثم:قالهي؟ماأدريلاألوان

.)2("المسكترابها!ماذا

الله-رضيعمربنعبداللهحديثمن"الصحيحين")3(وفي

على)4(عرضماتإذاأحدكم"إن:قالغ!ي!اللهرسولأن-عنهما

وان،الجنةأهلفمنالجنةأهلمنكانإن،والعشيبالغداةمقعده

اللهيبعثكحتىمقعدكهذا:فيقال،النارأهلفمنالنارأهلمنكان

.(")القيامةيوم

حديثمنوغيرهم"حبانابنو""الحاكمو"صحيحالمسند""وفي

في!يماللهرسولمعخرجنا:قال-عنهاللهرضي-عازببنالبراء

مناد"فينادي:وفيه-بطولهالحديثفذكر-الأنصارمنرجلجنازة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

في"ب".ليس"المنتهى"سدرة:قوله

واللفظ)163(،برقمومسلم)3164(،برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

.للبخاري

)2866(.رقمومسلمرقم)1313(،البخاريأخرجه

"عد".:"هـ"في

"ب".فيليس"القيامة"يومقوله
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الجنة،منوألبسوه،الجنةمنفأفرشوه،عبديصدقأن:السماءمن

وذكروطيبها")1(،روجهامنفيأتيه:قال،الجنةإلىبابالهوافتحوا

الحديث.

:قالعنهاللهرضيمالكبنانسحديثمن")2(الصحيحين"وفي

اصحابه،عنهوتولى،قبرهفيوضعإذاالعبدإن":!شيماللهرسولقال

له:فيقولان،فيقعدانهملكانفيأتيه:قالنعالهمقرعليسمعواله

[]12/بأشهد:فيقولالمؤمنفأما:قال؟الرجلهذافيتقولماكنت

قد،النارمنمقعدكإلىانظر:لهفيقولان:قال،ورسولهاللهعبدأنه

.جميعا("فيراهما!شيماللهنبيقال.الجنةمنمقعدابهاللهأبدلك

)1(

)2(

وأبوداود،792(،592،)4/287،288مسندهفياحمداخرجه

و)9154()1548(ماجهوابن)4/78(،والنسائي4754(،)3212،4753

945(،)2/"المهرةإتحاف"فيكماوابوعوانة(1رقم)3970()1/والحاكم

رقم)21(القبرعذابإثباتفيوالبيهقي)6401(،الايمانفيمندهوابن

وغيرهم.(و)43

.فذكرهعازببنالبراءعنزاذانطريقمن

القيموابنوالبيهقيوالحاكممندهوابنابوعوانة:صخحهوالحديث

وغيرهم.

مستفيض،مشهورثابتحديث"هذا)19(:صالروحفيالقيمابنقال

بل،فيهطعنالحديثائمةمناحدانعلمولا،الحفاظمنجماعةصححه

عذابفيالدينأصولمنأصلاوجعلوه،بالقبولوتلقوهكتبهمفيرووه

يديبينإلىوصعودهاالأرواحوقبضونكير،منكرومساءلة،ونعيمهالقبر

."...القبرإلىرجوعهاثم،الله

لمسلم.واللفظ)0287(،برقمومسلم)8013(،برقمالبخارياخرجه
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حديثمنداود"أبيسننو""الاسفرايينيعوانةأبيصحيح"وفي

الجنة،منبابلهيفتح"ثم:الروحقبضفيالطويلعازببنالبراء

بهاللهأبدلكالنهلوعصيتمتزلككانهذا:فيقالالنار،منوباب

إلىأرجعكيماالساعةقيامعجلرب:قالالجنةمافيرأىفإذاهذا،

.")1(اسكن:فيقال،وماليأهلي

:قالعنهاللهرضيسعيدأبيحديثمنوغيرهالبزار"مسند"وفي

هذهإن،الئاسأيها":كييهاللهرسولفقال،جنازة!ييهالنبيمعشهدنا

جاءه،أصحابهعنهوتفرقالانساندفنفإذاقبورها،فيتبتلىالا!مة

-يعني؟الرجلهذفيماتقول:فقالفأقعدهمطراويدهفيملك

محمداوأناللهإلآلاإلهأنأشهد:قالمؤمنا،كانفإن-ع!ييهمحمدا

النارإلىبابلهيفتحثم،صدقت)2(:فيقولون،ورسولهعبده

فهذابهامنتإذفأما،بربككفرتلومنزلككانهذا:فيقولون

:فيقولونالجنةإلىينهضأنفيريدالجنةإلىبابلهفيفتح،منزلك

الحديث.وذكر")3(اسكن

)1(

)2(

)3(

)2/945(،حجرلابنالمهرةإتحاففيكماصحيحهفيأبوعوانةأخرجه

.()4753برقموأبوداود

عليهالكلامتقدموالحديث،صحيحهفيعوانةابيلفظهذاولعل

مختصرا.

التخريجمصادروفي،بعدهماوكذا"فيقولون"،النسخجميعفيكذا

"مد".

وابن)872(،رقمالأستار")(كشففيكماوالبزار)3/3-4(احمدأخرجه

)13/214(،تفسيرهفيوالطبريرقم)865(،"السئة"فيعاصمابي
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.)1(.
خسمت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن"مسلم"صحيحوفي

ثم-:قالتأنإلىالحديثفذكرت-ع!يماللهرسولحياةفيالشمس

الشمس"إن:قالثم،أهلهبماهواللهعلىفأثنى،الناسفخطبقام

لحياته،ولاأحدلموتيخسفانلا،تعالىاللهاياتمنايتانوالقمر

."الصلاةإلىفافزعوارأيتموهمافإذا

حتى،وعدتمشيءكلهذامقاميفي"رأيت:لمجيماللهرسولىوقالى

جهنمرأيتولقد،أقذمرأيتمونيحينالجنةمنقطفَااخذرأيتنيلقد

."تأخرترأيتمونيحينبعضهابعضايحطم

عباسبنعبداللهعن-للبخاريواللفظ-"الصحيحين")2(وفي

)1(

)2(

رقم)31(.القبر"عذاب"إثباتفيوالبيهقي

عننضرةأبيعنهندأبيبنداودعنالبصريراشدبنعبادطريقمن

.فذكرهالخدريسعيدابي

هندابيبنداودخالهعن-أوهاملهصدوى-وهوعبادبهتفزدوقد

مرفوعا.

ماأغربمنوهذاالاسناد،بهذاإلاسعيدابيعننعلمه"لا:البزارقال

معمر".وابنالحسينعنهيسألكان

فأوقفه.علقمةبنمسلمةخالفهعباد،خولفوقد

نحوافذكر:قالسعيدأبيعننضرةأبيعنهندأبيبنداودعنفرواه

يرفعه.ولمراشدبنعبادحديثمن

رقم)0146(."السنة"فيأحمدبنعبداللهاخرجه

اشبه.الموقوفولعل

1154(.و)799رقمايضاالبخاريعندوهو)109(،رقم

)709(.رقمومسلم)358(،رقمالبخارياخرجه
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وفيه-الحديث-فذكرع!ميوالئبيعهدعلىالشمسانخسفت:قال

أحدلموتلايخسفان،اللهاياتمنايتانوالقمرالشمس"إن:فقال

رأيناكاللهيارسول:فقالوا،اللهفاذكرواذلكرأيتمفإذا،ولالحياته

رأيتإئي:فقالتكعكعت)1(،رأيناكثم،مقامكفيشيئاتناولت

وأريت،الدنيامابقيتمنهلاكلتمأصبتهولو،عنقوداوتناولت،الجنة

:قالوا،النساءأهلهاأكثرورأيت،أفظعقطكاليوممنظراأرفلمالئار،

يكفرن:قال؟باللهأيكفرن:قيل.بكفرهن:قال؟اللهيارسولبم

ثم،كلهالدهرإحداهنإلىلوأحسنت،الإحسانويكفرنالعشير،

.("قطخيرامنكمارأيت:قالت،شيئامنكرأت

اللهرضيبكرأبيبنتأسماءعن]11/أ[")2(البخاري"صحيحوفي

مئيدنت"قد:قال،الكسوف]13/ب[صلاةفيلمجي!النبيعنعنهما

مئيودنتقطافها،منبقطافلجئتكمعليهالواجترأتحتى،الجنة

-:قالأدهحسبت-امرأةفإذاوانامعهم؟،رفيأي:قلتحتىالنار

جوعا،ماتتحتىحبستها:قالواهذه؟ماشأن:قلت،هرةتخدشها

."تأكلأرسلتهاولالاأطعمتها

")3(.

هدهفيعنهاللهرضيجابرحديثمن"مسلم"صحيحوفي

الجنةعليفعرضتتولجونه)4(،شيءكلعلي"عرض:قالالقصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)826(.صالوسيطالمعجم.أقدمبعدماوتراجعهاب:تكعكع

541(.)2/الفتحفيكما،الكشميهنيروايةمنو"تكعكعت"

)712(.رقم

)9(.-)409(رقم

"تولجونه".منبدلا"توعدونه"،ج":"بحاشيةعلىنسخةفيو"د"في
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فرأيت،النارعليوعرضت،عنهيديفقصرتقطفامنهاتناولتحتى

الحديث.وذكرلها"هرةفيتعذبإسرائيلبنيمنامرأةفيها

شيء"مامن:الحديثهذافيعنه")1(مسلم"صحيحوفي

حينوذلكبالنار،جيءلقد،هذهصلاتيفيرأيتهقدإلآتوعدونه

فيهارأيتوحتىلفحها،منيصيبنيأنمخافةتأخرترأيتموني

بمحجنه،الحاجيسرقوكانالنار،فيقصبهيجرالمحجنصاحب

وحتى،بهذهبعنهغفلوان،بمحجنيتعلقإلما:قاللهفطنفإن

منتأكلتدعهاولمتطعمهافلمربطتها؛التيالهرةصاحبةفيهارأيت

حينوذلكم،بالجنةجيءثمجوعا،ماتتحتى،الأرضخشاش

أريدوأنا-يديمددتولقد،مقاميفيقمتحتىتقدمترأيتموني

شيءمنفما،أفعللاأنليبداثم-إليهلتنظرواثمرهامنأتناولأن

."هذهصلاتيفيرأيتهقدإلآتوعدونه

حديثمن"النسائيو"داود"أبيو"سننأحمد"الاماممسند"وفي

محمدنفسوالذي":القصةهذهفيعنهمااللهرضيعمروبنعبدالله

قطوفها،منلتعاطيتيديبسطتلوحتى،منيالجنةأدنيتلقدبيده

وذكرتغشاكم"أنخشيةآلقيهاجعلتلقدحتىمنيالئارأدنيتولقد

.)2(الحديث

)1(

)2(

)409(-)01(.رقم

فيوالترمذي)4911(،رقموأبوداود891(،و)2/188أحمداخرجه

وابن،لهواللفظ)1482(رقم)3/137(والنسائي)324(،رقمالشمائل

صحيحه=فيحبانوابن3913(،و)2913رقمصحيحهفيخزيمة
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عنهاللهرضيمالكبنانسحديثمن"مسلم"صحيحوفي.)1(.
"ايها:فقالالصلاةأقيمتإذ،يومذاتلمج!اللهرسولبينما:قال

ولابرفعولابالسجود،بالركوعتسبقونيفلا،إمامكمإئي،الناس

نفسيالذي)2(وأيم،خلفيومناماميمنأراكمفماثي؛رؤوسكم

قالوا:كثيرا،وبكيتم)3(قليلا،لضحكتممارايترايتملو،بيده

.والنار"الجنةرأيت:قال؟اللهيارسولومارأيت

قال:قالمالكبنكعبحديثمنو"السنن""الموطأ"وفي

حتىالجنةشجرفيتعلقطيرالمؤمننسمة"إلما:!ي!اللهرسول

.")4(القيامةيومجسدهإلىاللهيرجعها

)1(

)2(

)3(

)4(

مختصراوغيرهم)9122(رقم)1/478(والحاكم9283(،)7/رقم

ومطؤلا.

قالوا.كماوهو،والحاكمحبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

)426(.رقم

".مسلم"صحيحفيولا"هـ"فيليست

"ولبكيتم".مسلموصحيح،"أ"وحاشية،النسخباقيوفي)ا(.من

والنسائي)4271(،ماجهوابن)643(،رقم"الموطأ"فيمالكاخرجه

وغيرهم.(1/56)9والطبراني،لهواللفظ(654و554)3/واحمد،(4/801)

الزهريعنكلهموالأوزاعيوشعيبويونسومعمرمالكطريقمن

.فذكرهمالكبنكعبابيهعنكعببنعبدالرحمنحدثني

سندهفياختلاففيهوقعلكن،حبانابنوصححه،صحيحوسنده

وخلاصته:،ومتنه

ارجحها.تابعهومنمالكفطريقالسند:افا

الاتي.الحديثفيفسيأتي:المتنوافا
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.)2(القيامةيومقبل)1(الجنةالروحدخولفيصريجوهذا

ان"لمجير:الئبيعنأيضاعنهاللهرضيمالكبنكعبحديثومثله

-")3(الجنةأوشجر-الجنةثمرمنتعلقخضرطيرفيالشهداءأرواح

.الترمذيوصخحه،الشننأهلرواه

أرواحدخولفيهيذكرائذيالبابفيالكتابهذااخرفيوسيأتي

شاءانالأحاديثهذهتمام]14/ب[،القيامةيومقبلالجنةالمؤمنين

منالشنةعليهمادلتعلىالقراندلالةوذكر،تعالىالله

)1(

)2(

)3(

"الجهاد"كتابمحققوكلام58(،56-)11/عبدالبرلابنالتمهيدانطر:

521-527(.)2/عاصمابيلابن

"ج".منسقط"الجنة"إلىاللهم(يرجعها"حتىقولهمن

فيوالشافعيأحمدالامام"ورواه:"ا"حاشيةعلىونسخة"هـ"فيجاء

عليهما".اللهرضوانمسنديهما،

عاصمأبيوابن)6/386(،واحمد)0164(،برقمالترمذيأخرجه

أحمدطريقمن06()11/التمهيدفيعبدالبروابنرقم)202(،في"الجهاد"

عنالزهريعنديناربنعمروعنعيينةابنعنكاسبوابنعمرأبيوابن

.فذكره،أبيهعنكعبابن

الجماعة.فوافق،متنهفي-385()2/مسندهفي-الحميديوخالفهم

منبدلا"المؤمن"نسمة:يلفظفذكره،بهعمروعنعيينةابنعنفرواه

.001.الشهداء"أرواحلفظ

دينار.بنعمرومنأوعيينةابنمنالوهمولعل

ومعمروشعيبوالأوزاعيوالليثوعقيلويونسمالكرواهالحديثفإن

اللفظوهذا"...المؤمن"نسمةالمتقدمباللفظبهالزهريعنكلهموغيرهم

واثبت.أصخ

".صحيححسنحديث"هذا:بقولهالترمذيصححهوالحديث
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دللا..د)1(

هريرةأبيحديثمنو"المسند(""و"السنن"مسلم"صحيحوفي

والنار،الجنةتعالىالله"لماخلق:قالع!ي!اللهرسولأنعنهاللهرضي

أعددتماوإلىإليها،فانظراذهب:فقالالجنةإلىجبريلأرسل

فرجعفيها،لأهلهااللهأعدماوإلىإليهافنظرفذهبفيها،لأهلها

فحفتبالجنةفأمردخلها،إلأأحدبهالايسمعوعزتك:فقال

:قال،فيهالأهلهاأعددتماوإلىإليهافانظرفارجع:فقال،بالمكاره

أحد،لايدخلهاأنخشيتلقدوعزتك:فقالرجعثمإليها،فنظر

لاهلهاأعددتماوإلىإليهافانظراذهب:قالالنارإلىأرسلهثم:قال

:فقالرجعثمبعضا،بعضهايركبهيفإذاإليهافنظر:قالفيها،

:قالثمبالشهواتفحفتبهافأمربها،سمعأحدلايدخلهاوعزتك

:فقالفرجع،إليهافنظرفذهب،فيهالاهلهاأعددتماإلىفانظراذهب

.)3(دخلها"لأإأ[]12/أحدمنهالاينجوأنخشيتلقدوعزتك
)2(

."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

)1(

)2(

)3(

عنه.ذهلفلعله،الكتابهذااخرفيذلكالمؤلفيذكرلم

"ج".منسقط"وعزتك"إلىبها"سمعاحديدخلها"لا:قولهمن

)7/3(،والنسائي)4744(،رقموابوداود)0256(،رقمالترمذياخرجه

وغيرهم.373(و435و332-333واحمد)2/

.ددهريرةأبيعنسلمةابيعنعمروبنمحمد:طريقمن

عنه.المصنفنقلكماالترمذيصخحهوالحديث

صحيحه.فيالحديثهذامسلميخرجلم:تنبيه
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عنه:اللهرضيهريرةابيحديثمن"الصحيحين")1(وفي

."بالشهواتالناروحجبت،بالمكارهالجنةحجبت"

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن")2("الصحيحينوفي

مالهايارفيالجنةفقالت،والنارالجنةاختصمت":قالع!يمالنبيعن

يدخلهامالهايارب:الناروقالتوسقطهم؟الناسضعفاءإلمايدخلها

وأنت،أشاءمنبكأصيبرحمتيأنت:فقال؟والمتكبرونالجبارون

.ملؤها"منكماواحدةولكل،أشاءمنبكأصيبعذابي

عنعنهما()4(اللهرضيعمر)ابنحديثمن")3(الصحيحين"وفي

بعضيأكلربأي:فقالتربهاإلىالناراشتكت":قالأله!دالنبي

".الصيففيونفس،الشتاءفينفس:بنفسينلهافأذن،بعضا

أبيبنعبدالملكعنصالحبنمعاويةعنسعدبنالليثوروى

تقول،يسألانوالناروالجنةإلايوم"مامن:قال-الحديثرفع-بشير

إلىواشتقت،أنهاري(واطردت)،ثمرتيطابتقديارب:الجنة

قعري،وبعد،حرياشتد:الناروتقول،بأهليإليفعخل،أوليائي

)2(

)3(

)4(

)5(

)2823(.رقمومسلم)6122(،رقمالبخارياخرجه

.للبخاريواللفظ)2846(،رقمومسلم)1107(،رقمالبخارياخرجه

هريرةأبيحديثمن)617(رقمومسلم)512(،رقمالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضي

عنه(.اللهرضيهريرة)ابيوالصواب،النسخجميعفيكذا

.(1/274)الصحاح:انظر.جرت:أي
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.)1(")2(بأهليإليفعجل،جمريوعظم

النبيعنعنهاللهرضيأنسحديثمن")3(البخاري"صحيحوفي

قبابحافتاهالجنةفيبنهبروإذا،الجنةفياسيرأنا"بينما:قالغ!ير

الذيالكوثرهذا:قالياجبريل؟ماهذا:قلت:قال،المجوفالدر

.أذفر)4("مسكطينهفإذابيدهالملكفضرب،ربكأعطاك

)5(.
عنهمااللهرضيعبداللهبنجابرحديثمن"مسلم"صحيحوفي

[1/ب]هفيهافرأيتالجنة"دخلت:يقول!يواللهرسولسمعت:قال

نأفرجوت،قريشمنلرجل:فقيلهذا؟لمن:فقلتوداراقصزا

حفصأباياغيرتكفلولا،الخطاببنلعمرفقيلهو،أناأكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ج".منسقط"بأهلي"إلىالتار""وتقول:قولهمن

الحسنالعلاءابيطريقمن)291(برقموالنشورالبعثفيالبيهقياخرجه

مئله.بهالليثعنسواربن

صالحبنعبداللهطريقمن)85(برقمالجئةصفةفيابونعيمواخرجه

مختصرا.بهصالحبنمعاويةعن

أتباعمنثقة،البصريبشيرابيبنعبدالملكفإن،معضلوالحديث

التابعين.

288(.)18/287-الكمالتهذيب:انظر

)0621(.رقم

"والأذفر:ص)7(:الفردوسوصففيالسلميحبيببنعبدالملكقال

وريحها".فيحهاشدةمنتعمرائحتهتكادالتيالرائحةالطيب"الشديد

ساقهالذيواللفظ)4923(،رقمومسلم)6621(،رقمالبخارياخرجه

ومسلم.البخاريمنمدمجالمؤلف
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الله؟يارسولعليكأويغار:وقال،عمرفبكى:قال،لدخلته

سمعتإلآالجنة"مادخلت:ع!يمالنبيوقول،بلالحديثوسيأتي

شاءإنتأتيالتيالأحاديثمنذلكوغير")2(يديبينخشخشتك)1(

.)3(تعالىالله

بنعيسىعنصالحبنمعاويةحدثنا:وهببنعبداللهوقال

بناصلى:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعنحبيشبنزرعنعاصم

سلمفلما،أخرهاثم،يدهمذثم،الصيحصلاةيومذاتجم!اللهرسول

فيتصنعهلمشيئاصلاتكفيصنعتلقد،اللهيارسول:لهقيل

دانية،قطوفها(،)داليةفيهافرأيتالجنة)4(أريتإني:قال،غيرها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حزك.إذا،وغيرهالسلاحصوت:الخشخشة

)258(.صالوسيطوالمعجم197(،)1/الصحاح:انظر

وابن)9368(،برقموالترمذي036(،و354)5/المسندفياحمدأخرجه

والحاكم8707(،و8607)15/رقمحبانوابن)9012(،رقمخزيمة

)5245(.رقم)3/322(

عنه.اللهرضيالحصيببنبريدةحديثمن

(".غريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

والحاكم.حبانوابنخزيمةابن:أيضاصححهوالحديث

.ثم".:وفيه)2457(،برقممسلمعندجابرحديثمنشاهد:وله

(".بلالفإذا،أماميخشخشةسمعت

ص)235(.:انظر

"رايت("."أ":حاشيةعلىنسخةفي

العناقيداعظموعناقيده،حالكغيرأسودعنب:دواليجمعها،الذالية

)318(.صالوسيطالمعجم...كلها



استأخري،أنإليهافأوحيمنها،أتناولأنفأردتكالدباء،حبها

ظليرأبتلقدحتى،وبينكمبينيفيماالنار)1(أريتثم،فاستأخرت

فإدك)2(،أقرهمإليفأوحياستأخرواأنإليكمفأومأت،وظلكم

رأفلم،وجاهدواوجاهدت،وهاجرواوهاجرتوأسلموا،أسلمت

.")3(بالنبوةإلأفصلاعليكملي

)6(بقصةالآن(وجودها)علىالاحتجاحمنمامنعكم)4(:قيلفإن

بهاوالاستدلال،الشجرةمنبأكلهمنهاوإخراجهالجثةودخوله،آدم

الظهور؟!غايةفي

فيفهوالظهور،غايةفيالعامةعندكانوإنبذلكالاستدلال:قيل

جنةكانتهل،آدمأسكنهاالتيالجنةفيالناسلاختلاف؛الغموضغاية

فيالأرضفيجنةكانتأو؟القيامةيومالمؤمنونيدخلهاالتيالخلد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."يتار":""جفي

اقرهم"."أن:،د"في"ب

فيكماصحيحهفيوابوعوانة298(،)2/رقمصحيحهفيخزيمةابناخرجه

)4/305(مستدركهفيوالحاكم)2/13(،حجر":لابنالمهرة"إتحاف

والضياءمختصرا،رفم)934("الجنة"صفةفيوابونعيم)8084(،رقم

)2136(.رقم()6/138المختارةفيالمقدسي

المقدسي.والضياءوالحاكموابوعوانةخزيمةابنصححهوالحديث

".منعكم"فما"أ"حاشيةوفي"معكم"،"د"حاشيةعلىنسخةفي

.دخولها"":"أ"في

"بمعصية".:"أ"حاشيةعلىنسخةفي
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علىفريقكلبهاحتجوما،بهذاقالومنبهذاقالمننذكرونحنشرقيها؟

وقوله.اللهبحول،عليهمالاخرالفريقبهردوما،قولهم
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القيا

جنة

)1(

)2(

)3(

)4(

الثانيالباب

اسكنهاالتيالجنهفيالناساختلاففي

الخلد،جنههيهل،منها)1(واهبط،ادم

)3(؟الأرضمنعالموضعفيغيرهااخرىجنه)2(او

:""برهفيسعيد)4(بنذرقال

.35[/]البقرة(اتجئةوزوجكأنتاشكن):لآدمتعالىقولهوأما"

يومالمؤمنونيدخلهاالتيالخلدجنةآدماللهأسكن:طائفةفقالت

مة.

ليمستإياها،وأسكنهلهاللهجعلهاغيرهاجنةهي:آخرونوقال

الخلد.

"ب".فيليسمنها""وأهبط:قوله

جنة".هي"ام"د":في

عالموضعفيغيرهاأخرىجنةإاممنبدلا"الأرضفي"اوجنة"ب":في

."الأرضمن

متفنناكانهـ،273ولد،البلوطيابوالحكمعبداللهبنسعيدبنمنذروهو

منحرفا،زمانهأهلأخطبوكانوادبا،ولغةوفقهاتفسيراالعلمضروبفي

سنةتوفيوغيرها،والمنسوخوالتاسخالتفسيرله،الكلامأهلمذهبإلى

هـ(.)355

و"طبقات)1454(،رقمالفرضيلابن"الأندلسعلماء"تاريخانظر:

.336-337(للداوودي)2/"المفسرين
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به")1(للقولوالموجبة،لهالشاهدةالذلائليكثرقولوهذا:قال

]13/1[.

:"تفسيره"فيالماورديأبوالحسنوقال

قولين:علىأسكناهاالتيالجئةفيالناسواختلف"

الخلد.جئةألها:أحدهما

ابتلاء،داروجعلهالهما)2(،تعالىاللهأعذهاجئةألها:الثاني

جزاء.دارجعلهاالتيالخلدجنةوليست

قولين:على)3(اختلفوابهذاقالومن

الحسن.قولوهذا،منهاأهبطهمالأله؛الشماءفيأنها:أحدهما

الشجرةعنبالنهيفيهاامتحنهمالأذه؛الأرضفيأئها:الثاني

.]16/ب[بحر)4(ابنقولوهذا،الثمارمنغيرهادونعنهانهياالتي

أعلموالله،السلامعليهلآدمبالسجودإبليسأمرأنبعدذلكوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

11(.)1/عنهالسعادةدارمفتاحفيالمؤلفنقله

منسقظمابعدهفلعل401(،)1/المطبوعمنالماورديكلامينتهيهناإلى

.أخرىنسخةللمؤلفأو،الطباعة

."فيه"اختلفوا:هـ"د،،"بفي

المعتزلة،مذهبعلىكان:بابويهابنقال،الأصبهانيبحربنمحمدهو

هـ(.)322سنةوتوفيالتفسير،لهمصتف،عندهمووجها

للداوودي:"المفسرينو"طبقات)5/69(،":الميزان"لسانانظر:

.)2/901-011(
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كلامه.هذا"ذلكبصواب

المشهور:""تفسيرهفي)1(الخطيبابنوقال

الأرضفيكانتهل،الايةهذهفيالمذكورةالجئةفي"واختلفوا

هيالتيالجنةهيفهلالسماء،فيكانتألهاوبتقديرالسماء؟فيأو

البلخي،أبوالقاسمفقال؟أخرىجنةأوالخلدوجنةالثوابدار

علىالاهباطوحملا.الأرضفي)2(الجنةهذه:الأصبهانيوأبومسلم

مصرا()اهطوأ:تعالىقولهفيكما،بقعةإلىبقعةمنالانتقال

.بوجوهعليهواحتجا61[]البقرة/

السماءفيكانتالجنةتلكأن:الجبائيقولوهو:الثانيالقول

ال!ابعة.

دارهيالجنةهذهأن:أصحابناجمهورقولوهوةالثالثالقول

.")3(الثواب

)1(

)2(

)3(

)4(

التيالجنةفيواختلف":"تفسيره"في)4(الراغبأبوالقاسموقال

التيمي،القرشيابوعبدالله،الرازيالذينفخرالحسينبنعمربنمحمدهو

فيندم،العقليةالعلومفيوقتهإمام،المتكلمالمف!ر،هـ،544سنةولد

الغيب""مفاتيحالكبيرالتفسير:له،الكلامعلمفيدخولهعلىعمرهآخر

هـ(.)606سنةتوفي،يكملهولم

21(.ط215)2/للداووديالمفسرينطبقات:انظر

في"."كانت:الغيبمفاتيحفي

مطولا.وعنده4-5()1/:"الغيبمفاتيح":انظر

-قالب"الراغب"،الملالب،الأصبهانيالمفضلبنمحمدبنالحسينهو
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لهتعالىاللهجعلهبستاناكان:المتكلمينبعضفقال،آدمأسكنها

القولين.علىالاستدلالبعضوذكر."المأوىجنةتكنولم،امتحانا

واختار""تفسيرهفي)1(الرمانيأبوعيسىأيضاالخلافذكروممن

الحسنقول،اخترناهالذي"والمذهب:قالثمالخلد،جنةألها

بكر،أبيوشيخنا،عليأبيقولوهو،أصحابناوأكثروواصلوعمرو

.التفسير"أهلوعليه

:فقالرابعاقولاوجعله،المسألةفيالتوقفالخطيبابنواختار

الرابع:"والقول

."القطعوتركالتوقف

فوجب)2(،متعارضةوالأدلة،ممكنالكلأن

الخلدجنةليستالأرضفيجنةبألها"والقول:سعيدبنمنذرقال

فيلمخالفتنانهضواأقوامارأيتوقد:قالوأصحابهحنيفةأبيقول

)11

)21

مشهور،وهو"المفردات"له".المتكلميناذكياءمن"كان:الذهبي

هـ(.)045سنةحدودفيتوفيوغيرهما،،والتفسير

الحاشية.مع012-121()18/:النبلاء""سيراعلام:انظر

إمالمهـ(،)692سنةولدالرفانيأبوالحسنعليبنعيسىبنعليهو

اعتزالهمع"وكان:القفطيقالمعتزلثا،وكان،والكلامالنحوفيمشهور

هـ(.)384سنةتوفي،وغيرهكالتفسيرمؤلفمائةنحولهشيعئا"

للداوودي:"المفسرينو"طبقات)12/17(،بغداد":"تاريخانظر:

(.)ابوعيسىبدل(عيسى)ابنالصواب:تنبيه425(.)1/423-

و"الأدلة)1/914(،":السعادةدارو"مفتاح)1/5(،":الغيب"مفاتيحفي

".متعارضة"والأدلةمنبدلا"ومتعارضةضعيفةالنقلية
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أتواما،والأمانيالدعاويإلاحجةغيرمنمذهبهمبتصويب،آدمجنة

ولاتابع،ولاتابع،صاحبعنولاأثر،سنةولاكتابمنبحجة
?ء

لاموصولاولاشاذا]ولا[)1(مشهورا.،التابع

ادمجنةإن:قالوا،بقولهقالومنالعراقفقيهأنأوجدناهموقد

عندليسوا،علومهممنمشحونةالدواوينوهذهالخلد،جنةليمست

انيليعلمهذاقلتوالما،المخالفينرؤساءمنبلالشاذينمنأحد

القرانمندليلعليهليماقامأنصروإلما،حنيفةأبيمذهبلاأنصر

والسنة.

الجنةعننافعابن"سألت:""تفسيرهفييقول)2(مزينابنهذا-

.("افضلهذافيالكلامعنالسكوت:فقال؟هيأمخلوقة

ولافيها!وعالآلكإن):عزوجلقولهفييقولعيينةابنوهذا-

)1(

)2(

النسخ.جميعمنوسقطت،للمؤلف)1/916(السعادةدارمفتاجمن

مولىابوزكريا،الطليطليمزينبنإبراهيمبنيحى؟لعلههذامزينابن

ومطرفالقعنبيمنالموطأسمع،عنهاللهرضيعفانبنعثمانبنترملة

هـ.925سنةتوفي،وغيرهالموطأتفسيرله،وحبيب

علماءو"تاريخ)594(،رقمللخشني"والمحدثينالفقهاء"أخبار:انظر

.()1558رقمالفرضيلابن"الأندلس

المترجمكانإن-الموطأ""تفسيرأيبتفسيرهالمولفمرادلعل:قلت

الموطأ".و"تفسير"مزينبنيحىب"تفسيراشتهرفقدالمقصود-هو

رقمللحميدي،المقتبسوجذوةص)926(،التجيبيبرنامجانظر:

السعادةدارومفتاحو)148(،)137(رقمخيرابنوفهرس)088(،

.)1/438(
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وابن،إمام:نافعوابن،الأرضفييعني:قال(118]طه/!(تغرى

قولهما.قولهيضاذومن،بمثلهمالايأتونناوهم،إمام:عيينة

اللهخلقذكرهبعد")1("المعارفكتابفيذكرقتيبةابنوهذا-

واملؤاوأكثروا،أثمروا:وقالتركهما،"ثم:قال،وزوجهلآدم

،والأنعامالسماء،وطيرالبحور،أنوان)2(علىوتسلطوا،الأرض

خلقه،الأرضفيأنفأخبروثمرها"،وشجرها،،الأرضوعشب

أربعةعلىفانقسمالفردوس"ونصب:قالثم،أمره]17/ب[وفيها

:-فقالالحيةذكرثم-والفراتودجلةوجيحونسيحونأنهار:

منأكلتماإنلاتموتانإممما:للمرأةفقالت،البردوابأعظم"وكانت

-)3(
إلىعدنجنهشرومنأخرجه"ثم:كلامبعدقالثم"الشجرةهذه

أهبطحينمهبطهوكان:وهبقال":قالثمأخذ،منهاالتيالارض

أتىحتىأخاهقابيلواحتمل:قال،الهندأرضشرقيفيعدنجنةمن

.]14/أ["فيهفكمن،عدن)4(شرقيفي،اليمنأوديةمنواديابه

تعالى:قولهفيعباسابنعنأبوصالحنقل(كما)غيرهوقال

كذاارضفلانهبط:يقالكما"هو38((]البقرة/اضطوا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ص)12-8(.

.نينانعلىايضاويجمع.الحوتوهو:نونجمع،انوان

.()جوحاشية،(5161)2/الصحاح:انظر

.""مشرلتى:هـ"،د،ب"في

"ج".منسقط"شرقي("إلىالهند""ارض:قولهمن

"فيما"."أ"حاشيةعلىونسخة،د،هـ""بفي
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.(1")اوكذ

فيخلقادمأنيحكيمنبهبنوهب"فهذاسعيد:بنمنذرقال

وأن،بعدنكانوأله،الفردوسلهنصبوفيها،سكنوفيها،الأرض

،ادمفردوسيسمىكانالذيالنهرذلكمنانقسمتالأنهارالأربعة

في)3(المصلينبينلااختلاف،الأرضفيمعنا)2(الأنهاروتلك

.الألبابأولييافاعتبروا،ذلك

ولمالبر،دوافيأعظممنكانتادمكلمتالتيالحيةأنوأخبر

فيتكنلم)4(الحيةإن:يقولونفهمالسماء،دوابأعظممن:يقل

السابعة.السماءفوق!الماكانتالأرض

المأوىجنةفيوليس،عدنجنةشرقمن"وأخرجه:قالثم

هـث!
.فيها"لاشمسلأله؛ولامغربمشرو

منأخرجهيعني.منها"أخذالتيالأرضإلىوأخرجه":قالثم

الهند.أرضشرقيفي،عدنفيلهنصبالذيالفردوس

وعناليمنأرضعنتنبىءإلماقتيبةابنحكىالتيالأخباروهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

منلعلهاالروايةوتلكص)46(،قتيبةلابن"القرانغريب"تفسيرانطر:

للسيوطي"الإتقان":انظر،واهإسنادوهو.بهصالحأبيعنالكلبيرواية

/2(.)535

"بفناء"."د"وفي"بقيا"،"ب"في

".المسلمين:"لعله:الحاشيةفي"ج"ناسخقال

محتمل.وهو""الجنة:""جفي
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،بعدنلادمالفردوسنصباللهأنوأخبر،اليمنأرضمنوهيعدن

النهرمنمنقسمةذكرناالتيالأنهار"الأربعة:قالبأنذلكأكدثم

."ادمفردوسيسقيكانالذي

ادمواشتهى:قالأبيعنمنبهابنعنقتيبةابن"وقال:منذرقال

السماءظهرعلى-بزعمهمفيهاكانالتيالجنةمنقطفاموتهعند

بلغتهمحتى،لهذلكيطلبونأولادهفخرح،الأرضفيوهو-السابعة

ابنمانقلهكانإن-عندكممجانينكانواادمفأولاد")1(موتهالملائكة

؟!الأرضفيالخلدجنةثمرةلأبيهميطلبون-حماقتيبة

لخلدالخلدجنةكانتولو،هؤلاءماقالعشرنقللمونحن:قال

عليهلهماليسوادعىقطعوغيرنا،القرانمناستدللناونحنفيها،

."برهان

ونحن،)2(المسألةهذهفيالخلافحكىمنأقوالبعضذكرفهذا

)1(

)2(

اخرجهعنهاللهرضيكعببنأبيواثرص)12(.قتيبةلابنالمعارف:انظر

فيسعدوابن)2/71(،"السنن"فيوالدارقطنيص)12(،قتيبةابن

وغيرهم.037()5/الأوسطفيالمنذروابن)1/33-34(،:""الطبقات

عتيعنالبصريالحسنعنسعدبنوعثمانعبيدبنيونسطريقمن

موقوفا.كعببنابيعنضمرةابن

واسقاطه،"ضمرةبن"عتيذكروفي،ووقفهرفعهفياختلفوالأثر

أعلم.والله،بالصوابأشبهوالوقف

المقدسي.والضياءالحاكممرفوغاصححهوالحديث

)2/306!62(.الخفيالمرسلفيهالكلامتفصيلراجع

سلف=عندوزوجتهادماسكنهاالتي"والجئة:تيميةابنالاسلامشيخقال



شاءإنوعليهممالهمونبين،تعالىاللهشاءإنالفريقينحججنسوق

تعالى.الله

الأرضفيجنةإذهاقالومنالخلد،جنةهي:والجماعةالسنةوأهل،الأمة

والمعتزلة.المتفلسفةمنفهوذلكغيرأو،جذةبأرضأوالهند،بأرض

بطلانعلىمتفقونوأئمتهاالأمةوسلف،القولهذايردوالسئةوالكتاب

)4/347-934(.الفتاوىمجموعراجع"...القولهذا



الثالثالباب

الخلدجنهأنهااختارمنحججسياقفي

[]18/ب)1(القيامةيومالنماسيدخلهاالتي

وكبيرهم،صغيرهمالناسعليهاللهفطرالذيهوهذاقولنا:قالوا

نزاعا.ذلكفييعلملاوأكثرهم،سواهبقلوبهميخطرلا

عن،مالكأبيحديثمن")2(صحيحه"فيمسلمروىوقد:قالوا

اللهرضي-حذيفةعنربعيعن.مالكوأبي،هريرةأبيعنحازمأبي

فيقوم،الناستعالىالله"يجمع:جم!ي!اللهرسولقالقالا:-عنهما

أبانا:يا:فيقولونادمفيأتون،الجئةلهم)3(تزلفحتىالمؤمنون

خطيئةإلآالجنةمنأخرجكموهل:فيقول:الجئةلنااستفتح

الحديث.؟"وذكرأبيكم

التيبعينهاهيمنهاأخرحالتيالجنةأنعلىيدلوهذاقالوا:

يستفتحها.أنمنهتطلب

موسى:وقول،وموسىادماحتجاجحديث")4(الصحيحين"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

"فيقولهمنبدلاالخلد"جنةأئهاإلىذهبمنحججسياق"في"ب":في

"."سياقكلمة:"هـ"فيوليس"،"القيامةإلى"سياق

.(رقم)591

03(.9)2/:النهاية:انظر.تقرباي

.هريرةابيحديثمن)2652(رقمومسلم624(،)0رقمالبخاريأخرجه

وفي="الجنةمنوأخرجتنا"ختبتنافيهماوائما،اللفظهذافيهماوليس
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."الجنةمنونفسكأخرجتنا"

يخرجوافلم،بساتينمنخرجواقدفهم،الأرضفيكانتولو

الجنة.من

الجنةمنأخرجكم"وهل:القيامةيومللمؤمنينادمقولوكذلك

الدنيا.جنانمنتخرجهملموخطيئته")1(،أبيكمخطيئةإلآ

وزؤجكأنتاشكنلادموقلنا):البقرةسورةفيتعالىقالوقد:قالوا

ألطانغ!منفتكوناالشبرةفذهلقرل!ولاشئتمارغداجثمنهاوصالجنة

ول!عدوبغضكلصلبعضافمالؤاوقلنافيهصلىمماكانافأخرجهماعئهاالسصفأزصما

"اهبطوا"قولهعقيب36[-35]البقرة/!(جؤاكم!نقرومتغالأزضفى

.الأرضفيذلكقبليكونوالمالهمعلىفدل

وجهين:منالأرضإلىالجنةمنكانهبوطهمأنعلىيدلفهذا

سفل.إلىعلومننزولفإلهاهبالؤا(مي:لفظةمن:احدهما

قوله:عقيب.36[/]البقرةم!نقر(الأزضفىول!!:قوله:والثاني

.الأرضفيذلكقبليكونوالمألهمعلىفدلافبالؤا()

وفيهافجهاتخئؤنقال):الأعرافسورةفيتعالىبقولههذاأكدثم

الأرضفيالجنةكانتولو25[،]الأعراف/!(ومئهاتخرصنتموتون

.وبعدهالاخراحقبلفيهاحياتهملكانت

جنةفيإلآتكونلابصفاتادمجنةسبحانهوصفوقدقالوا:

)1(

ونحوها.الجئة("منخطيئتكاخرجتكالذيآدمانت":لفظ

مسلم.عندقريباتقذم
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فيهاتظمؤالاوانك!ولاتعرىفيها1/أ[]هتجوعألالكإن):فقالالخلد

[911-181أطه/!(ولاتفحس

أطيبفيكانولوالرجلفإنأصلا،الدنيافييكونلاوهذا

الجوعبينسبحانهوقابل،ذلكمنشيءلهيعرضأنبذفلامنازلها

الجوعبينالمقابلةمنأحسنوذلك،والضحىوالظمأ)1(،والعري

لذوالعري،الباطنذلالجوعفإن؛والضحى)2(والعري،والعطش

ساكنهاعنفنفىالظاهر؛حروالضحى،الباطنحروالظمأالظاهر،

جنةساكنشأنوهذا)3(،والباطنالظاهروحر،والباطنالظاهرذك

الخلد.

إبليسكذبادملعلمالدنيافيالجنةتلدبكانتفلو،وأيضا:قالوا

فإن؛[021أطه/!(يبلىلأومقكآلخلدشجرروعكأدلكهل):!ولهفي

يبلى.ملكهاوان،فانيةمنقضيةالدنياأن)4(يعلمكانادم

الجئةأنفيجداظاهرةالبقرةسورةفيالقصةفهذه،وأيضا:قالوا

للهلسكةصقلناوإذ):قالسبحانهفإدهالشماء،فوقمنهاأخرجالتي

لادموقفا!البهفريىمنواشتكبروكانابىإئليسلاافسجدوالادمسجدواأ

فميهوناألشجرةهذهئقرل!ولاشئتماحئثارغدمنهاوصاتجئةوزؤجكانتاشكن

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب".فيليس

خطأ.وهو"لظمأوا":هـ(""في

نصه:ما"طنلباوا"قولهبعد""بفيءجا

".والضحىوالعريوالعطشالجوع

"ب".فيليس
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بعضكلا!واوقفنافيهطمما؟نافاخرجهماعئهاألشيطنفأزلهما!اطمينمن

فنابعنؤرئ!منءادم!فنلصإكجزم!نقرومتغلأزضافىعدؤول!لبعض

.3-37[4/]البقرة!(الزصيمالوابهوائهعلية

بضميرفيهأتىولهذا،الجثةمنوإبليسوحواءادمإهباطفهذا

الجمع.

ذكرلاإذ،جداضعيفطوهذا.وللحيةلهماالخطابإن:قيلوقد

عليها.يدلماالسياقفيولا،ادمقصةمنشيءفيللحية

كقولهالجمعبضميرفيهوأتىوحواء،لادمالخطاب:وقيل

داودوهما78[،]الأنبياء/(شهدلينلحكمهتمو!نا):تعالى

.وسليمان

وذريتهما.وحواءلادم:وقيل

وبين،عليهدليللاقولبينلألها؛الأولغيرضعيفةالأقوالوهذه

،الخطابهذافيداخلإبليسأنفثبت،خلافهعلىاللفظيدلما

المهبطين.منواله

)ققنا:تعالىبقولهثانياالاهباطسبحانهكررفقدهذا،تقررقإذا

هثمولاعليهئمفلاخؤيهداىتبعفمنهدىمنىيآتيتكمفإقاجميعآمنهاأفبطوا

.(38/لبقرةا]!(ئحزدؤن

منإهباطوهو،الأولغيرالثانيالاهباطهذا)1(أنوالظاهر

"ا".في)1(ليس
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الجنةفتكونوحينئذ،الجنةمنإهباطوالأول،الأرضإلىالسماء

الخلد.جنة=السماءفوقاولامنهااهبطواالتي

مثهابهيعا(]البقرة/38(اقبطوا):تعالىقولهانالزمخشريظنوقد

)1(
لاستتباعهمابالجمععنهماوعبر،خاصةوحواءلادمب.

جميغا!ااقبطاقال):تعالىقولهعليه)والدليل:قالذرياتهما،

تعالى:قولهذلكعلىويدل:قال123(،]طه/(عدولبغضبعفحكتم

لايتناوكذبواك!الذينوا!يحزلؤنهمولاعليهمفلاخويىهداتبعفمن)

حكملاإوماهو3[!38!/البقرةأ!(خلاونفبهاهئمالارأ!بأولنك

الناسماعليهعدو(لبغضبغفحكؤ):قولهومعنى،كلهمالناسيعم

.بعضا")2(بعضهموتضليلوالتباغيالتعاديمن

التيالعداوةفإن)3(،الايةفيالأقوالاضعفاختارهالذيوهذا

تعالى:اللهقالكما،وذريتهماوابليسادمبينهيإلماتعالىاللهذكرها

أمرأكدقدسبحانهوهو،6[]فاطر/(عدوافاتخذوهعدولكؤالشتطنإن)

لشدةالقرآنذكرهافي(وابد)وأعاد،والانسان)4(الشيطانبينالعداوة

فياخبرإلمافإله،وزوجتهآدمواما،العدوهذامنالتحرزإلىالحاجة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب".فيليس

.(1/821)لكشافا:نظرا

."نلأ":"ب"في

،ج"."بمنسقط"الشيطان"إلى"فاتخذوهعدو"لكمقولهمن

."من"جوسقط،""وابدى:د"،"بفي
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فالمودة،ورحمةمودةبينهماوجعلإليها،ليسكنخلقهاأئهكتايه

.والشيطانالانسانبينوالعداوة،)1(وزوجتهالرجلبينوالرحمة

الضميريعودفلماذا،ثلاثةوهمص!ابليسوزوجهادمذكرتقدموقد

نأمع،جميعهدون-الكلاملطريقمنافرته-معالمذكوربعضعلى

شيئا.الزمخشرييصنعفلم،يقتضيهوالمعنىاللفظ

بغفحكئم!هاجميغااهحطاقال):طهسورةفيتعالىقولهوأفا

جعلوقد،وحواءلآدم]02/ب[خطابوهذا.[123عدؤ(]طه/لبغض

يرجعأنإمااهمطا():قولهفيفالضمير:161/ا[لبعضعدوابعضهم

لهتبع)2(لأئها؛الزوجةيذكرولم،وابليسآدمإلىأو،وزوجهآدمإلى

آدموهما:،بالإهباطللمخاطبينالمذكورةفالعداوةهذا،وعلى

اشتملتقدالآيةفتكون،الأؤلعلىوأفا،ظاهرفالأمر)3(،وإبليس

أمرين:على

.بالهبوطوزوجهلأدمتعالىأمره:احدهما

أتىولهذا؛إبليسوبين،وزوجهادمبينبالعداوةإخباره:والثاني

فيداخلاإبليسيكونأنبدولا،الأؤلدونالثانيفيالجمعبضمير

ولزوجك(لكهذاعدؤإن):تعالىقالكما،قطعاالعداوةهذهحكم

.[6]فاطر/(عدؤافاتخذوهلكؤعدوالشيطنإن):للذريةوقال،[171]طه/

)1(

)2(

)3(

."أتهمروا":"د،ج،ب"في

."أ"فيليس

."مرلأفبا":هـ"،أ"وفي،"لأمربا":""جفي
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ضميرعلىالعداوةذكرفيهاالتيالمواضعاتفقتكيفوتأمل

التثنية؟دونالجمع

التثنية،بلفظوتارة،الجمعبلفظيذكر)1(فتارة:الاهباطوأثا

فاق!طقال):الأعرافسورةفيكقولهالافراد،بلفظوتارة

.وحدهلابليسوهذا،)ص(سورةفيوكذلك،[13/منها(]الأعراف

مدارإذ،وابليسوزوجهلآدمفهو:الجمعبصيغةوردوحيث

عليهم.القصة

اللذانهماإذ،وزوجهلآدميكونأنفإما:التثنيةبلفظوردوحيث

المعصية.علىوأقدما،الشجرةمنالأكلباشرا

الذرثة،وأصلا،الثقليناربواهماإذ،وإبليسلآدميكونانواما

وقد،لأولادهماوعبرةعظةليكونأمرهماإليهآلوما،حالهمافذكر

ذلك.فيالقولانحكيت

]طه/(جميغا!ا)افبظا:قولهفيالضميرأنيوضحوالذي

آدمبهاأفردالمعصيةذكرلماسبحانهاللهأن)2(،وإبليسلآدم123[

علئهفابرئإآضبهثم!فغوىرئإ3ا)وعصئ:فقال،زوجهدون

نأعلىيدلوهذا.[121123]طه/(جميغا!ااقبطاقال!وهدى

الزوجةودخلت،المعصيةلهزلنومنآدمهوبالاهباطالمخاطب

منأبويهماعلىجرىبماللثقلينسبحانهاللهإخبارالمقصودفإن،تبعا

)1(

)2(

."هيذكر":"هـ،"جفي

."نلأ":"د،ب"في
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هذاحصولفيأبلغأبويهمافذكرالأمر)1(،ومخالفةالمعصيةشؤم

فقط.الانسأبويذكرمن،المعنى

أهبطهألهوأخبر،آدممعأكلتبألهاالزوجةعنسبحانهأخبروقد

وألها،كذلكالزوجةحكمأنفعلم،الأكلةبتلكالجنةمنوأخرجه

.آدمإليهماصارإلىصارت

إلىتجريدهمنأولىالثقلينأبويحالذكرإلىالعنايةتجريدفكان

فتأمله.،وأفهمالانسأبيذكر

ط

]الأعراف/:لبعنعدؤ(بغضكؤأفاوا):تعالىفقولهوبالجملة

تعالى:قولهفيالاثنينعلىحملهيسوغفلا)2(،الجمعفي24[ظاهر

موجب.غيرمن[123أطه/اضطا()

جميعفيالتعريفبلاممعرفةجاءتفالجئةوأيضا،قالوا:

،ونظائره.35[البقرة/أ(اتجئةوزؤجكأنتأشمكن):كقوله،المواضع

وعدالتيالخلدجنةإلأويعرفونهاالمخاطبون]21/ب[يعهدهاجنةولا

بالغلبة:عليهاعلماالاسمهذاصارفقد،بالغيبعبادهالرحمن

معزفالفظهاوردفحيثونظائرها،والكتابوالبيتوالنجمكالمدينة

المؤمنين.قلوبفيالمعلومةالمعهودةالجنةإلىانصرف

)3(،بالاضافةمقيدةأومنكرةتجيءفإلهاغيرهاجنةبهأريدإنواما

)1!(

)2(

)3(

صحيح.وكلاهماالامر"":""حفي

صحيح.وكلاهما"الجميع":هـ"،"جفي

"ب".منسقطت"بالإضافة"أومقيدة:قوله
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.الأرضفيجنةألهاعلىيدلبماالسياقمنمقيدةأو

.32(/]الكهف(اغنبممنجننين):كقوله:لأولفا

.3[9/]الكهف(جنئك)ذدضقتولؤلا):كقوله:نيلثاوا

.(17/]القلماتجئؤ(أ!ببلؤناكمابلؤنهزإئا):كقوله:والثالث

هوذةماروى:المأوىجنةهيادمجنةأنعلىيدكومما:قالوا

الأشعريموسىأبيعنزهيربنقسامةعن،عوفعنخليفةبن

منزودهالجنةمنادمأخرجلماتعالىاللهإن":قال-عنهاللهرضي-

غير،الجنةثمارمنهذهفثماركم،شيءكلصنعةوعلمه،الجنةثمار

تغير)1(")2(لاوتلك،تغيرهذهأن

)1(

)2(

.تفسيرهفيحاتمابيابنعندوكذاتتغتر"،لاوتلك"تتغير،:في"هـ"

)1/175(،"تفسيره"فيوالطبري)1/66(،:تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه

)2/295(المستدركفيوالحاكم)421(،رقمتفسيرهفيحانمابيوابن

مسندهفيوالبزار)891(،رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي)6993(،رقم

041(.)7/تاريخهفيعساكروابن)0303(،رقم

أبيوابنثوربنومحمدوعبدالوهابوغندرومعمرهوذةطريقمن

موقوفا.فذكرهبهعوفعنكلهمعدي

يهعوفعنكلاهماالأنصاريالفضلبنوالعباسعليةبنربعيورواه

مرفوعا.مثله

)567(.رقممسندهفيوالروياني9203(،رقم)8/البزار:أخرجه

اخطأفقدربعيأما،الأشعريموسىابيعلىموقوفاذهوالصواب

"وهذاالبزار:قالولهذا،الحديثفمتروكالأنصاريالعتاسوافا،فيه

ولا=موقوفا،موسىابيعنقسامةعنعوفعنواحدغيررواهقدالحديث
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نأوأناب،إليهتابإنلهوتعالىسبحانهاللهضمنوقد:قالوا

رضيعباسابنعن،جبيربنسعيدعنالمنهالروىكما،إليهايعيده

علنن(فنا-كمترئ!منثماا)فنلى:تعالىقولهفي!هماالله

رفيأي:قال،بلى:قال؟بيدكتخلقنيألميارفي:قال.]البقرة/37[

جنتك؟تسكئيألمربأي:قال،بلى:قال؟روحكمنفيتنفخألم

بلى،:قال]17/ا[؟غضبكرحمت!تسبقألمربأي:قال،بلى:قال

بلى،:قال؟الجنةإلىأنتأراجعيوأصلحتتبتإنأرأيتقال

.(1()عليةفناببمتربمهمنثم"افنلغ):تعالىقولهفهو:قال

ذإلربهقالادم"كأن:بعضهاوفي)2(،عباسابنعنطرقوله

إلىراجعكإني:ربهلهفقال،وأصلحتتبتأناإنرب:عصاه

الجئة")3(.

نسوقونحنالخلد،جنةبألهاالقائلونبهاحتجمابعضفهذه

الاخرين.حجج

)1(

)2(

)3(

".ربعيإلآرفعهاحدانعلم

يخزجاه".ولمالاسناد،"صحيح:فقالالحاكمموقوفاصححهوالأثر

الشريعة:فيوالآجري)1/243(،:تفسيرهفيالطبرياخرجه

رقم)2/495(المستدركفيوالحاكمرقم)755(،)3/1181-1182(

.)2004(

مثله.بهالمنهالعنصالحبنوالحسنليلىأبيابنطريقمن

.قالكماوهو."يخرجاهولمالاسناد،صحيححديمق"هذا:الحاكمقال

)1/243(.والطبري)411(،رقمتفسيرهفيحاتمأبيابنعند

.سندهيثبتولا)1/243(:الطبريعند
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الرابعالباب

قالت:التيالطائفةحججسياقفي

الأرضجنهع!فيهيوانما،الخلدجنهليست

بعضها.فنذكر،بهللقولالموجبةالدلائلتكثرقولهذا:قالوا

الخلدجنةأن:رسلهجميعلسانعلىسبحانهاللهأخبرقد:قالوا

وقد،بعددخولهازمنيأتولم،القيامةيومإليهاالدخوليكونإئما

اللهيصفأنومحال،بصفاتهاكتابهفيلناوتعالىسبحانهاللهوصفها

التيالصفةتلكبغيرالشيءذلكيكونثم،بصفةشبئاوتعالىسبحانه

به.وصفها

بألها:للمتقينأعدتالتيالجنةوصفتعالىاللهفوجدنا:قالوا

بالجنةادميقمولم،بهااقامدخلهافمن35[،]فاطر/(ائمقامةدار)

دخلها.التي

فيها.يخلدلموآدم.[15الختد(]الفرقان/نجة):بألهاووصفها

ونهي.وأمرتكليفدارلا،وجزاءثوابدار:بأنهاووصفها

وقد،وامتحانابتلاءدارلا،مظلقةسلامةدار:بألها)1(ووصفها

.الابتلاءبأعظمآدمفيهاابتلي

فيربهآدمعصىوقد،أبدافيهااللهيعصىلادار:بألهاووصفها

"ج".من)1(سقط
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دخلها.التيجنته

حصلوقد]22/ب[،حزنولاخوفدارليستبألها:ووصفها

ماحصل.والحزنالخوفمنفيهاللأبوين

الفتنة.منالأبوانفيهايسلمولمالسلامدار:وسماها

فيها.يستقراولم،القرارودار

وقد48[ه(]الحجر/بمخرجينمنهاهموما)داخليها:فيوقال

الأبوانمنهااخرح

ادم)1(فيهاندوقد48[،]الحجر/(نصبفيهايمسهملا):وقال

بعينه.النصبوهذا،نفسهعلىالجنةورقيخصفوطفق،فازاهاربا

فيهاسمعوقد23[،]الطور/(هتآشصولافبهالغولاا:ألهوأخبر

واثمه.إبليسلغوادم

عليهادمفيهاسمعوقد،كذابولا)2(لغوفيهايسمعلاالهوأخبر

واثمه.إبليسكذبالسلام

وقد55[،]القمر/(صذقمقعد!:وتعالىسبحانهاللهسماهاوقد

كذبه.علىوحلف،ابليسفيهاكذب

]البقرة/(ظيفةألأزضفىجاعلإفئ):للملائكةتعالىقالوقد

)1(

)2(

"نذ".:"هـ"فيوليس"آدم"،"ا،ج":فيليسادم"فيها"نذ:قوله

".من"جسقطولا""لغو:قوله

67



أتخنر):الملائكةفقالت،المأوىجنةفيجاعلإني:يقلولم،03(

فيهذايكونانومحال03[الدمآء(]البقرة/فيهاويسئفكيفسدمنفيها

.المأوىجنة

عكأدلكهل):لآدمقالألهإبليسعنسبحانهاللهاخبروقد

.(012]طه/!(يتكلاالحتدومفكشجرة

والملكالخلدجنةادمأسكنقدوتعالىسبحانهاللهكان)1(فإن

شيءعلىتدلنيكيف:لهويقولعليهيردلا)2(فكيف،يبلىلاالذي

أسكنهإذادمأخبرقدوتعالىسبحانهاللهيكنولم،أعطيتهوقد،فيهأنا

قولإلىركنلماالخلددارألهاعلمولو،الخالدينمنفيهاألهالجنة

بماغرهخلوددارغيرفيكانلماولكنه،نصيحتهإلىمالولا،إبليس

الخلد.منفيهأطمعه)3(

لاالتيالقدسداروهيالخلد،جنةأسكنآدمكانولو:قالوا

النجسالرجسإبليسإليهاتوضلفكيف،مقدسطاهرإلآيسكنها

وهذهله؟ووسوسالسلامعليهادمفيهافتنحتى،المدحورالمذموم

وعلى،أذنهفيتكونأنوافا،قلبهفيتكونأنإما:الوسوسة

المتقين.داردخولإلىاللعينتوصلفكيف،التقديرين

فيها(تيهئرانلكيكونفمامتهافاهبظ!و:لهقيلأنفبعد؛وأيضا

)1(

)2(

)3(

"ج".فيليس

"لم".النسخباقيوفي،"ا"من

خطا.وهو""اطعمه:""جفي
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السابعةالسماءفوقالمأوىجنةإلىيرقىأنلهأيفسح،(13الأعراف/أ

،واستكبارهبعتوه)2(والطرد(1والدحر)،لهوالابعاد،عليهالسخطبعد

مخاطبتهكانتفإنفيها(تيهئرانلكيكونفما):قولهيلائمهذاوهل

هذا؟!بعدالتكبرفمايمبرا،ليستعليهوقاسمهبهخاطبهبمالادم

،الأرضفيوهو،الأبوينإلىوصلتوسوستهفلعل:قلتمفإن

عرفا.ولاحساولالغةمعقولغيرفهذا=عليينفيالسماءفوقوهما

الوسوسة-إليهماأوصلحتىالحيةبطنفيدخلأذهزعمتموإن

الجنة،يدخلأنإلىلهالاهباطبعد)3(يرقىكيفإذ،وأبطلفأبطل

؟!الحيةبطنفيولو

إليهما=ووسوسقلوبهما،]18/أ[فيدخلإله:قلتموان

قائم.فالمحذور

كلامالهمامخاطبتهحكى)4(وتعالىسبحانهاللهفإنوأيضا؛

،2(0/]الأعراف(أالث!جرههذهعنرئبهمانهئكماما):فقال،شفاهاسمعاه

منخارجاادمكانولما،وللشجرةلهمامشاهدتهعلىدليلوهذا

(الشجرةتفكلاالؤاخهكماعن!:لهتعالىاللهقالفيهاساكنوغيرالجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

."حورلدوا":هـ""فيو،"لزجروا"؟""جفي

عنالتجاوز"العتو::نضهما"ج"حاشيةفي

"لعتؤه".

"ترلى"."ب،د":في

عن"."حكى:"ا"حاشيةعلىنسخةفيجاء
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ما):لهماقالفعندما]23/ب[،الشجرةهذهعنيقلولم22(/]الأعراف

ملكها،فيأطمعهمالما02[]الأعراف/(ألشجرةهدعنرلبهمانهنكما

لها،تقريباالحضور،بلفظالاشارةباسمأتىمقزهافيوالخلود

تفكلاعنأئهكماالؤ):لهماقالتعالىوربهما،عندهمالهاواحضارا

الاشارةباسمفأتى،منهاإخراجهماأرادولما،22(]الأعراف/(ألشجرة

مشاهدةولاحتىالجئةمنلهمايبقلمكألهما،والغيبةالبعدبلفظ

عنها.نهياالتيالشجرة

[01]فاطر/(الطيبال!ضعد)إلئه:قالسبحانهفإله؛وأيضا

.القدسمحلإلىيصعدفلا،الكلمأخبثمناللعينووسوسة

فينامالسلامعليهادم"أن:ع!ي!النبيعنروي"وقد:منذرقال

)1(
فإن،المسلمينوإجماع،بالنصفيهانوملاالخلدوجنة."جنته

اخوالنوم"لا،:قال؟الجنةفيالجئةأهلاينام:سئلع!ي!الئبي

ودار،حالتقفبوالوفاة،القرانبهنطقوقد،وفاةوالنوم")2(الموت

)1(

)2(

مرفوعا.عليهأقفلم

مجاهد.عنجاءأئهالمؤلفوسيذكر

وأبوالشيخ)4/3517(،الأستار":"كشففيكما،مسندهفيالبزارأخرجه

وغيرهما.477(و)353رقماصبهانتاريخفيالأصبهاني

محمدعنالثوريعنوغيرهماحفصبنوالحسينالفريابيطريقمن

مرفوعا.فذكرهجابرعنالمنكدرابن

بنجابرفيهليسمرسلالحديثانوالصواب،الثوريعلىخطأوهذا

عبدالله.

بنوعبيداللهوقطبةوالأشجعيالمباركوابنوجريروكيعرواههكذا

كلهم-وقبيصةيزيدبنومخلد-عنهالراجحةالروايةفي-والفريابي،موسى
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."كالميتأوميتوالنائم،الأحوالتقلبمنمسلمةالسلام

ابنروايةمنموقوفأئهالمعروفإليهأشارالذيالحديث:قلت

وهوادمقصيرىمنحواء"خلقت:قالمجاهدعن،نجيحأبي

)1(ى.
.ئم("

وكان،الجنةالسلامعليهادم"أسكن:السديعنأسباطوقال

فإذا،فاستيقظ،نومةفنام،إليهايسكنزوجلهليسوحشافيهايمشي

قالت:أنت؟مافسألها،ضلعهمناللهخلقهاقاعدةامرأةرأسهعند

.)2("إليلتسكن:قالت؟خلقتولم:قال،امرأة

)1(

)2(

ادمعلى"ألقي:عنهمااللهرضيعباسابنعنإسحاقابنوقال

مرسلا.المنكدرابنعنالثوريعن

)927(،الزهد:فيالمباركوابنرقم)43(،الزهدفيأحمدأخرجه

رقم:والنشورالبعثفيوالبيهقي)2/103(،الضعفاء:فيوالعقيلي

486(.و)485

.نحوهمرسلاابيهعنالمنكدربنمحمدبنالمنكدر/ورواه

رقم)251(.الفردوسوصففيحبيبابناخرجه

"الصحيح-:الفريابيطريقعنسئل-وقدالزازيابوحاتمقالولهذا

)2/921(حاتمابيابنعللجابر"،فيهليسغ!ز،النبيعنالمنكدرابن

)2147(.رقم

ثابتأثروهو)9471(،رقم)3/853(:تفسيرهفيحاتمابيابنأخرجه

مجاهد.عن

وسنده)1/922(،:والطبري)376(،رقمتفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

يه.بأسلا
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ولأمالأيسر،شقهمنأضلاعهمنضلعاأخذثم،السنةالسلامعليه

ضلعهمناللهخلقحتى،نومتهمنيهمثلم،نائموادملحما،مكانه

السنة،عنهكشففلماإليها،يسكنامرأةفسواهاحواء،زوجتهتلك

)1(
فسكن،وزوجيودمىلحمي:فقالجنبهإلىراهالومتهمنوهب

إليها")2(.

ولم،الأرضفيادمخلقوتعالىسبحانهاللهأننزاعولا:قالوا

قدكانولو،ذلكبعدالسماءإلىنقلهألهأصلاواحدموضعفييذكر

أعظممنلألهبالذكر؛أولىهذالكانالسماءإلىذلكبعدنقله

منوروحهببدنهمعراجاكانفإله،عليهالنعمأعظمومن،الايات

.السماواتفوقإلىالأرض

ملائكتهأخبروقد،الشماءفوقويسكنهسبحانهنقلهوكيف:قالوا

منالتيالخلدداريسكنهوكيف)3(،خليفةالأرضفيجاعلهأله

منهاهم)وما:تعالىقالمنها؟يخرجولافيها،يخلددخلها

بمخرجين!(]الحجر/48(.

إبليسأهبطسبحانهاللهأنإلأالمسألةفيمعنايكنلمولو:قالوا

تكوينأمروهذا،السلامعليهلادمالسجودمنامتنعحينالشماءمن

)1(

)2(

)3(

."وحير":"د،ب"فيو،"جتيووز":"هـ"في

023(.)1/:تفسيرهفيالطبرياخرجه

وابنإسحاقابنبينالواسطةمعرفةلعدم؛عباسابنعنلايثبتوهو

فيه.متكلمحميد،ابنالطبريشيخولأن؛عباس

المطبوعة.من
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فإنهذا،بعدالجنةالسلامعليهادمأدخلثم،خلافهوقوعيمكنلا

فوق)1(الجنةكانتفلو،فصلغيرمنخلقهعقيبكانبالسجودالأمر

منها.أهبطوقد،إليهاصعودهإلىسبيللابليسيكنلمالسماوات

:ظاهرةفتكلفاتقدرتموهاالتيالتقاديرتلكوأما

.مستقرالاعارضاصعوداإليهايصعدأنيجوز:قالمنكقول

الحية.أدخلته:قالمنوقول

.أجوافهما)2(فيدخل:قالمنوقول

،الأرضفيوهوإليهماوسوستهتصلأنيجوز:قالمنوقول

.السماءفوق]24/ب[وهما

وهذاالبعيد،والتكلفالشديد،التعسفمنذلكمافييخفىولا

لمحيثالسماءملكوتمنسبحانهاهبطهلمافإذهقولنا،بخلاف

حسدهجنتهأسكنهفلما،عداوتهاشربالسلامعليهلادميسجد

أعلم.والله،منهاإخراجهفيوغرورهبكيدهوسعى،عدوه

وعدالتيالخلدجنةتكنلمادمجنةأنعلىيدلومماقالوا:

إليه،ينتهيأجلالعمرهانأعلمهخلقهلماسبحانهاللهأن:المتقون

أبيحديثمن"جامعه"فيالترمذ!رو!كماللبقاء،يخلقهلموأنه

اللهخلق"لما]91/ا[:!ي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرة

)1(

)2(

"."الجنةانها"ا"ناسخوصوبخطأ،وهو""الحئة:،ج"أ"في

."و"احا:"ب"في
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بإذنه،الله"1(فحمد،الحمدلله:فقال،عطمسالروحمنفيهونفخادم

ملأإلىالملائكةأولئكإلىاذهب،ادميااللهيرحمك:ربهلهفقال

رجعثم)2(،السلاموعليك:قالواعليكمالسلام:فقلجلوسمنهم

لهاللهفقال،بينهملنيكوتحيةتحيتك)3(التحيةهذهان:فقالرئهإلى

وكلتا-ربييميناخترت:فقال،شئتأيهمااختر:مقبوضتانويداه

مايارب:فقال،وذريتهادمفيهافإذابسطهاثم-مباركةيمينربييدي

عينيه،بينعمرهمكتوبإنسانكل،فإذاذرئتلشهؤلاء:قالهؤلاء؟

هذا:قالهذا؟منيارفي:قالأضوئهممنأو،أضوؤهمرجلفإذا

،عمرهفيزديارب:قال،سنةأربعينعمرلهكتبتوقدداود،ابنك

عمريمنلهجعلتقدفإني،رب:قال،لهكتبتالذيذلك:قال

ثم،اللهماشاءالجنةآدمأسكنثم:قال،وذاكأنت:قال،سنةسئين

قد:ادملهفقالالموتملكفأتاه:لنفسهيعذادمفكانمنها،أهبط

داودلابنكجعلتولكئك،بلى:قال،سنةألفليكتبتقدعجلت

فمن:قال،ذريتهفنسيتونسي،ذريتهفجحدتفجحد،سنةستين

.والشهود")4(بالكتابأمريومئذ

)1(

)2(

)3(

)4(

.وغيرهالترمذيمن""فحمدالله:قوله

.الترمذيمن"السلاموعليك:قالوا":قوله

."...تحيتك"هذه:،د""بفي

)218(،رقموالليلةاليومعملفيوالنسائي)3368(،برقمالترمذياخرجه

)6167(،رقمصحيحهفيحبانوابن،2(0)6رقم"السنة"فيعاص!ابيوابن

وغيرهم.2(41)رقم(132-1/133):المستدركفيوالحاكم

عن=المقبريسعيدعنذبابابيبنعبدالرحمنبنالحارثطريقمن
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غيرمنرويوقد،الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:قال

)1(
"هريرةابيعنوجه

البقاءدارفييخلقلمالسلامعليهادمانفيصريجفهذا:قالوا

تعالىاللهجعلالتيالفناءدارفيخلقوإلما،دخلهامنيموتلاالتي

اسكن.وفيها،معلوماأجلاولسكانهالها

مقدرا،عمرالهانعلمقدالسلامعليهادمكانفإذا:قيلفإن

إبليسكذبيعلملمفكيف،الخالدينمنليسوأله،إليهينتهيوأجلا

منأؤتكونا):وقوله[؟012]طه/الحفد(شجرةعكأدلكهل):قولهفي

.[02/الأعرافأ!(ابخكين

)1(

فذكر.هريرةأبي

إشاركما،المقبريعن-يهم3صدو-وهوالحارببهتفزدوالحديث

"..غريب.":بقولهالترمذيإليه

عنعجلانابنمارواهالصوابوأنخطإ،هذابأنالنسائيأعفهلكن

قوله:إلىمختصراموقوفافذكرهسلامبنعبداللهعنأبيهعنالمقبريسعيد

".ذريتكوتحيةتحيتك"هذه

هريرةأبيعنكلهمهرمزبنويزيدوالشعبيوأبوسلمةأبوصالحرواه

مختصرا.

.وغيره)022(رقم"والليلةاليوم"عملفيالنسائيأخرجه

منكر"."وهو:النسائيقاللكن

مختصرا.مرفوعاهريرةأبيعنصالحأبيعناخرطريقوله

.وغيره28()1/27-:سعدابنأخرجه
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وجهين:منفالجواب

المكثهوبلوالبقاء،الدواميستلزملاالخلدأنأحدهما:

)1(.سيأتيكما،الطويل

نسيالخلودفيوأطمعهوغره،لهحلفلماإبليسأن:الثاني

.عمرهمنلهماقدر

سبحانهاللهأنمسلمفيهيتازعلاالذيالمعلومفمنوأيضا:قالوا

سنلؤمن)خلقهالهواخبر،الأرضهذهتربةمنالسلامعليهادمخلق

(!حماءمسنولزمن!قصنلمن)خلقهوأد5،[21/]المؤمنون!(طيهزمن

ليبسه.صلصلةلهالذيهو:فقيل.26[]الحجر/

إذااللحمصل:قولهممن،رائحتهلغيرتقدالذيهو:وقيل

تغير.

.المصبوب:والمستون.المتغيرالأسودالطين:والحمأ

عنأخبركما،الأؤلمبدؤههوالذيللترابأطواركلهاوهذه

ولم5[/(]الحجغهمنثوعلقؤمقسمفطفةمن)الذريةخلقأطوار

قبللا،السماواتفوقإلىالأرضمنرفعهألهوتعالىسبحانهيخبر

إصعاده)2(أو،مادتهإصعادعلىالدالالدليلفأين،بعدهولاالتخليق

مالوازممنلازمهوولا،عليهلكمدليللاماوهذا،خلقهبعدهو

)1(

)2(

784(.ص)82،

."دهصعا!و":"ج،ب"في
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به؟اللهأخبر

للطينبمكانليسالسماواتفوقماانالمعلومومنقالوا:

هذامحلوإلما،تغيرهمنأنتنقدالذيالرائحةالمتغيرالأرضي

فلاالأفلاكمافوقوأفا،الفاسداتالمتغئراتمحلهيالتيالأرض

فيهيرتابلاأمرفهذا،استحالةولافساد*1(ولانتنولاتغئريلحقه

العقلاء.

فيهاخلدينالجنةففسعدواألذينوأما!):تعالىاللهقالوقد:قالوا

،[801!(]هود/تجذودصغئرعال!رفيشاءماإلالازضواآلسفوتدامتما

.مجذوذغيرالخلدجنةعطاءأنسبحانهفأخبر

،الأرضمنخلقهألهمنبهسبحانهاللهأخبرماجمعفإذا:قالوا

الذيمكانهفيإليهوسوسإبليسوأن،الأرضفيخليفةوجعله

أخبروأله،لهالسجودمنبامتناعهالسماءمنأهبطهأنبعد،فيهأسكنه

دار:الخلدداروان،03[/]البقرة(ظيفةالأزضفىطعل)الهملائكته

ولاتأثيمولافيهالغولاوألها،والتكاليفالامتحانعلىوثوابجزاء

يخافولا،يحزنولايبؤسولا،منهايخرحلادخلهامنوان،كذابا

فإذاالكفر،رأسوابليس،الكافرينعلىحرمهااللهوأن،ينامولا

علملهرفعالذيالمنصففيهوفكر،بعضإلىبعضهذلكجمنع

،الصوابلهتبئنالتقليدحضيضعنبنفسهوربأ،إليهفشمر،الدليل

الموفق.والله

"ا،ج".فيليس"ولافساد":قوله)1(
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تكليف،دارليستالجنةأنإلآالمسألةهذهفييكنلمولو:قالوا

،الشجرةمنالأكلعنبنهيهماالأبوينسبحانهاللهكلفوقد]02/ا[

وخلد.جزاءدارلا)1(تكليفدارألهاعلىفدل

واللهقولها)2(،علىالفرقةهذهبهاحتجتمابعضأيضافهذا

اعلم.

)1(

)2(

"ج".فيليس"تكليف"دار:قوله

خطأ.وهو"قولنا":هـ"،أ،ج"في
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الخامسالباب

الأولالقودلأصحابالقودهذاأربابحوابفى

لابحيثعبادهعليهاللهفطرالذيهوقولناإن:قولكمأفا:قالوا

ونحن،الرسلباخبارإلآتعرفلاسمعيةفالمسألة،سواهيعرفون

،الفطرةمنولاالمعقولمنلا،القرانمنهذاتلقيناإذماوأنتم

نطالبكمونحن،ع!ممرسولهوسنةتعالىاللهكتابعليهمادلفيهفالمتبع

جنةبأثهايصرح،حسنأوصحيحأثرأوتابعأوواحد،بصاحب

سبيلا،ذلكإلىتجدواولنبعينها،للمؤمنيناللهأعدهاالتيالخلد

وردتلماولكن،خلافهعلىمايدلالسلفكلاممنأوجدناكموقد

لعبادهاللهأعدهاالتيالجنةاسموافقت،القصةهذهفيمطلقةالجنة

هيأنهاإلىالأوهاممنكثيرفذهب،أوصافهاوبعضإطلاقها،في

اللهأنأردتموإن،شيئايفدكملمالقدرهذابالفطرةأردتمفإن،بعينها

وغير،الظلموقيحالعدلحسنعلىفطرهمكماذلكعلىالخلقفطر

إلى]26/ب[رجعناإذاونحن،باطلةفدعوىالفطريةالأمورمنذلك

واستحالة،الواجباتبوجوبكعلمها)1(،بذلكعلمهانجدلمفطرنا

.المستحيلات

:ادموقول-،عنهاللهرضي-هريرةأبيبحديثاستدلالكموأما

ادمتأخرعلىيدلفإلما؟(")2(أبيكمخطيئةإلآمنهاأخرجكم"وهل

كعلمنا".بذلكعلمنانجد"لم"ب":في)1(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)591(،رقممسلمأخرجه)2(
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الدنيا،دارفيمنهتقدمتالتيللخطيئة)1(الاستفتاحعنالسلامعليه

اللفظفيكما،الجئةمنالخروجلهحصلالخطيئةتلكبسببوأله

هذافيفأينمنها")2(،فأكلتالشجرةأكلعننهيت"إني:الآخر

وكذلك،استلزامأوتضفنأوبمطابقةالمأوىجنةألهاعلىمايدل

له:يقللمفإنه")3(،الجنةمنونفسك"أخرجتنا:لهموسىقول

الخلد.جنةمنأخرجتنا

فيالتيالجئةجنسمنبساتينإلىخرجواإئهم:وقولكم

جنةوبينفبينها،البساتينتلكعلىأطلقوانالجئةفاسم،الأرض

فيواشتراكهماإليها،بالنسبةكالسجنوهي،اللهإلايعلمهمالاآدم

.الأشياءجميعفيتفاوتأعظمتفاوتهمالاينفيالأرضفيكونهما

عقيب36[]البقر/اقحالؤا()وقلنا:تعالىبقولهاستدلالكموأفا

إلىالسماءمنالنزوليستلزملاالهبوطفلفظ،الجنةمنإخراجهم

منه،أسفلإلىعالمكانمنالنزولعلىيدلأنوغايته،الأرض

إلىمنهافأهبطوا،الأرضأعلىفيجنةكانتفإئهامنكر،غيروهذا

.الأرض

)1(

)2(

)3(

فيماوردبدليل،الصوابهوالمثبتولعل*"الاستقباح""أ":فيوقع

.*"إلخ..الجئةلنااستفتحأبانايا:فيقولونادم"فيأتون:التص

هريرةأبيحديثمن)491(رقمومسلم)3162(،رقمالبخاريأخرجه

الشفاعة.فيالطويل

57(.-ص)56تخريجهتقدم
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الجنةكانتفلو،وعدوهماوزوجهلآدمكان)1(الأمرأنبيناوقد

أبىلما؛الأولإهباطهبعدمنهما)2(متمكناعدوهماكانلماالسماءفي

ولا،عليكمالحججأطهرمنإذافالآية،السلامعليهلادمالشجود

تقدمت.وقد،قدرتموهاالتيوالتكلفاتالتعسفاتوجوهعنكمتغني

،36[/البقرةأجؤ(إكومتعم!عقرالأرضفىول!):تعالىقولهوأما

الأرضفإن؛الأرضفيذلكقبليكونوالمأئهمعلىيدللافهذا

يدركهملامحلفيوأفضلها،وأطيبهاأعلاهافيوكانوا،جنساسم

فيهايعرضأرضإلىفأهبطوا،ضحىولاظمأولاعريولاجوعفيه

التيوالجنة،القبورمنوخروجهم،وموتهمحياتهموفيها،كلهذلك

أهبطواالتيوالأرض،اذىولاتعبولانصبدارتكنلماسكناها

.المكارهوأنواعوالأذى،والنصبالتعبمحلهيإليها

فيتكونلابصفاتوصفهاوتعالىسبحانهإنه:قولكموأما

الدنيا.

إليها،أهبطواالتيالأرضفيتكونلاالضفاتتلكأن:فجوابه

منها.أهبطواالتيالأرضفيتكونلاائهالكمأينفمن

فانية،منقضيةالدنياأنيعلمكانالسلامعليهادمإن:قولكموأما

شجرةعىأدلكهل):قولهفيإبليسكذبلعلمفيهاالجئةكانتفلو

.[021أطه/الحلد(

)1(

)2(

"ا،ج".فيليس

"ا،ب،ب":"منها".في
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وجهين:منفجوابه

الذيالدواممنأعموهو،الخلدعلىيدلإلمااللفظأن:أحدهما

شيءكلومكث]21/ا[.الطويلالمكث:اللغةفيفإده،لهانقطاعلا

قولهمومنهوكبر،أسنإذامخلد.رجل:قولهمومنه،بحسبه

:قال.الأطلالدروسبعدبقائهالطول.خوالد:الصخورلأثافي)1(

[]27/بسحم)2(خوالدالرياحعنهدفعتهامدارماداإلأ

،أوللهكانوان،عهدهتقادمماعلىالقديمإطلاقهمهذاونظير

إفكو)93[)3(،(]يس/!ائقديو)كالضجون:تعالىقالكما

عذابعلىالنارفيالخلودتعالىأطلقوقد11[!(]الاحقاف/قديص

نفسه.قاتلعلىع!م!النبيوأطلقه،النفسكقاتل،العصاةبعض

يعلمإلما،الآخرةومجيءالدنيابانقطاعالعلمأن:الثانيالوجه

وهو،ذلكبهايعلمنبوةوالسلامالصلاةعليهلآدميتقدمولم،بالوحي

فيكماصحفا،عليهوأنزل،إليهوأوحىوتعالىسبحانهاللهنباهوإن

الأرضإلىإهباطهبعدهذالكن-،عنهاللهرضي-4(ذرلأأبيحديث

)2(

)3(

)4(

ص)26(.الوسيطالمعجم.القدرعليهاتوضعثلاثةأحجارأحد:الا"ثفئة

.*)312(صمقفونشعراءكتابضمن:السعديالمختلديوان:انظر*

.(59]يوسف/اقديو!(ضحئلثلفىإنلث)زيادةهناالمطبوعةفيوقع

حبانابنوأخرجه.مختصرا158()2/157-"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

وأبونعيم،(13-9210)3/""المجروحينوفي،36(1)رقم"صحيحه"في

مطولا.(681-1/661):("الحلية"في

وأبوزرعة=ابوحاتمكذبه،الغسانييحىبنهشامبنإبراهيموفيه
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ط2ط
عدولغضبغضكئمجميغا!اأضطاقال):تعالىقال،القرانبنص

]طه/!(يشقئولايضلفلاهداىاتبعفمنهدىمنىيأنينحفإما

قنئيأديئكمفإمامثهابهيعاآقبطواقلنا):البقرةسورةفيوكذلك،(123

.38(/]البقرةالايةهلأى(

إلىفتنصرفللعهدالتيباللاممعرفةوردتالجنةإن:قولكموأما

قطعا،الخلدجنةبهامرادغير،باللاممعرفةوردتفقدالخلد،جنة

!(ليصرمنهامصبصأ!وا%اتجؤا!ببلؤناكمابلؤنفز)إنا:تعالىكقوله

.نزياالرا

)8/275(والنسائيمطولا،)5/178(المسند:فياحمدواخرجه

طريقمنوغيرهممختصرا)1/32("الطبقاتأ:فيسعدوابنمختصرا،

.فذكرهذرابيعنالخولانيإدريسوأبيالخشخاشبنعبيد

كانالأنبياءأي،اللهيارسول:"قلت:وفيه،الصحفذكرفيهوليس

".مكفمنبي،نعم:قالكان؟انبيادم،اللهيارسول:قلت،ادم:قالأؤل؟

أبوعمر-:مجهول-وهوالخشخاثرعبيدطريقففيإسنادهيثبتولا

الحديث.متروكوهوالدمشقي

وقال،مجهولوهومحمدبنالقاسم:إدريسأبيطريقوفي

ضعيف.هو:البوصيري

0961(،)14/رقمصحيحهفيحبانابنعندامامةابيعنوردلكن

والحاكم)7545(رقم"الكبير"وفي)304(رقم"الأوسط("فيوالطبراني

رقم)9303(.)2/288(

أبيعنسلامأبيعنزيداخيهعنسلامبنمعاويةبهتفردوالحديث

الطبراني.قالكماأمامة

كثير.ابنوصححه،الذهبيووافقهوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

49(.)1/:والنهايةالبداية:انظر
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.[17/القلمأ

.الأرضفيجنةألهاعلىدلهاهناالسياقإن:وقولكم

فيالسلامعليهادمجنةأنعلىدلتذكرناهاالتيوالأدلة:قلنا

الدليلدلالةتعطيليجوزلاإذموجبها،إلىصرنافلذلك،الأرض

الصحيح.

وزودهالجنةمنادمأخرجالله"أن:موسىأبيبأثراستدلالكموأما

تزودهإلآ،القرانعليهمادلعلىزيادةفيهفليسثمارها")1(،من

الخلد.جنةتكونانيقتضيلاوهذا،منها

التيالجنةأنلكمأينفمنتتغير"لاوتلك،تتغيرهذهإن":وقوله

وقد،الثمارلهذهيعرضكمالثمارها،يعرضالتغيركانادمأسكنها

لمإسرائيلبنو"لولا:قالائهلمج!يمالنبيعنالصحيحالحديثفيثبت

وتعالىسبحانهاللهأبقىوقد،ينتنولميتغيرلم:أي")2(اللحميخنز

.يتغير)3(لمسنةمئةوشرابهالعزيرطعامالعالمهذافي

تابإنالسلامعليهلادمضمنوتعالىسبحانهاللهإن:قولكموأما

نأنعلمليسولكن،كذلكالأمرأنريبفلا،الجنةإلىيعيدهأن

)1(

)2(

)3(

ص)64(.تخريجهتقدم

منللبخاريواللفظ)0147(،رقمومسلم)3152(،رقمالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديث

علىصوشها(ظويةو!قريزعكمزأؤكالذى):تعالىقولهإلىالمؤلفيشير

)3/28(.الطبريتفسيروراجع925(،البقرة/أ
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جنةإلىأعادهإذابل،بعينهاالجنةتلكإلىعودهيتناولإلماالضمان

يستلزملاالعودولفظالوفاء،حقبضمانهسبحانهوفىفقدالخلد،

إلىولابل)1(،مكانهاولازمانهاولا،الأولىالحالةعينإلىالرجوع

فىعذناإنكلأباأدئهكلأفترئياقد):لقومهشعيبقالكمانظيرها،

رينا(الئهيشاءانإلافيهانعوأنبايكونومامتهااللهئحنناإذبحدمثم

الوطءبإرادتهعائداالمظاهر)2(سبحانهاللهجعلوقد98[،]الأعراف/

عينه.لاالأولغيرمنهاوكل،بالامساكأو،الوطءبنفسأو،ثانيا

نازعها.لمنالطائفةهذهبهأجابتمافهذا

)1(

)2(

"ب".فيليس

.ونحوهافيكظهرعليئأنتلامرأتهيقولالذياي:

)443(.صللأزهري
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السادسالباب

منازعوهمبهاحتجعماالغذجنهأنهازعممنجوابفي

يقعإلماالخلدجنةأنأخبرسبحانهاللهإن:قولكمأفاقالوا:

بعد.دخولهازمنيأتولم،القيامةيومإليهاالدخول

،ودواماستقراردخولهوالذي،المطلقالدخولفيحقفهذا

.281/ب[القيامةيومقبلفيقع،العارضالدخولوأفا

المؤمنينوأرواحالاسراء)1(،ليلةالجثة!ي!النبيدخلوقد

اللهأخبرالذيالدخولغيروهذا)3()2(،الجنةفيالبرزخفيوالشهداء

أينفمن،القيامةيوميكونإلماالخلودفدخول)4(،القيامةيومفيبه

عنالجوابخرجوبهذاالدنيا،فييكونلاالدخولمطلقأنلكم

الخلد؟ودار،المقامةداربكونهااستدلالكم

الجنة،فيذكرتموهاالتيالوجوهبسائراحتجاجكموأما:قالوا

والحزنوالنصب،العريمنالسلامعليهادمجنةفيتوجدلموألها

وغيرها.والكذبواللغو

هذاولكن،الاسلامأهلمناحدولا،نحنننكرهلاحقكلهفهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

44(.و)43صتقدم

04(.و)93صتقدم

"وهو"."ا":حاشيةعلىنسخةفي

،د":"ا،بفيوقع"القيامةيوم"في:قوله

".القيامة"يوم
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الاياتسياقعليهيدلكما،القيامةيومالمؤمنوندخلها]22/أ[إذا

نأينفيلاوهذا،إياهاالمؤمنينبدخولمقرونذلكنفيفإنكلها،

ثم،ذلكمنوتعالىسبحانهاللهماحكاهالثقلين)1(أبويبينفيهايكون

تنافيفلاعنها،اللهأخبرماإلىإئاهاالمؤمنيندخولعندالأمريصير

الأمرين.بين

اللهكلفوقد،تكليفدارلاوثوابجزاءدارإلها:قولكموأما

الجنةتلكأنعلىفدل،الشجرةتلكمنالأكلعنبالنهيادمسبحانه

خلود.دارلاتكليفدار

وجهين:منفجوابه

المؤمنوندخلهاإذاتكليفدارتكونأنيمتنعإلما)2(أئه:احدهما

دارفيفيهاالتكليفوقوعوأما.التكليفينقطعفحينئذ،القيامةيوم

أئهع!ي!النبيعنثبتوقدكيف،البئةامتناعهعلىدليلفلاالدنيا،

لمنفقلتقصر)4(جانبإلىتوضأامرأةفرأيتالجئة)3(دخلت":قال

)5(
الحديث.."..نت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".الثقلينابوي"فيها:"ظ"وفيأبوالثقلين"،فيهايكون"أن:"ج"في

"ج".منسقط

الصحيحين،في"البارحة"لفظةتوجدولا"البارحة"دخلت،د":"أ،جفي

.هـ"،"بولافي

"جنب"."أ"حاشيةعلىنسخةفي

عنهم.اللهرضيهريرةوابيعبداللهبنجابرحديثيمنمركسباللفظهذا

ورقمعنهما،اللهرضيجابرحديثمن)2894(رفمالبخاريأخرجه

.923(وه)4923رقمصحيحهفيومسلم،هريرةأبيحديثمن)6622(
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يومقبلاللهويعبداللهبأمريعملمنفيهايكونأنممتنعوغير

منبأوامرموتمرونالانفيهامنفإن)1(،الواقعهوهذابل،القيامة

يسم.أولمتكليفاذلكسفيسواءيتعذونهالاربهمقبل

بهايكلفالتيبالأعماليكنلمفيهاالتكليفأن:الثانيالوجه

كانوإلماونحوها،والجهادوالصلاةالصياممن:الدنيافيالناس

بالعينواحدةإما،أشجارهاجملةمنواحدةشجرةفيعليهماحجرا

أحدكلأنكماالخلد،دارفيوقوعهلايمتنعالقدروهذا،بالئوعأو

دارليستبكونهاأردتمفإنفيها،غيرهأهليقربأنعليهمحجور

دليلفلا،الأوقاتمنوقتفيفيهاهذامثلوقوعامتناعتكليف

يدللاولكن،حقفهو،عنهامنتفيةالدنياتكاليفأنأردتموإن،عليه

مطلوبكم.على

أهلها.يناملاوالجنة،فيهاادمبنوماستدلالكموأما

دخوليومأهلهاعنالنومينفيفإلما،ادمبنومالنقلثبتإنفهذا

فلا.ذلكقبلوأما،يموتونلاحيث،الخلود

منواخراجه،إهباطهبعدلهإبليسوسوسةبقصةاستدلالكموأما

قولكم،صحةعلىوأظهرها،الأدلةأقوىلمنإلهاللهفلعمر.السماء

اللهإهباطبعدالسماءإلىوصعوده،الجنة)2(كدخولهالتعسفاتوتلك

هناكإلىيصعدأنيمتنعلاولكن؛منصفيرتضيهالامنها)3(له

)1(

)2(

)3(

."ضجلواا":هـ"،د،ج،أ"في

."خولهلد":"د،ج،ب"في

"ا".منسقطمنها"لهاللهإهباط"بعد:قوله
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وقدرتعالىاللهقدرهالذيوالامتحانالابتلاءلتمامعارضاصعودا

أخبروقد،كانكمامستقرالهمقعذاالمكانذلكيكنلموان،أسبابه

ع!ي!،اللهرسولمبعثقبلكانواأنهمالشياطينعنسبحانه]92/ب[الله

وهذا،الوحيمنالشيءفيستمعون،للسمعمقاعدالسماءمنيقعدون

الذيالمكانفييستقرونلاعارضصعود)1(ولكنه،هناكإلىصعود

]البقرة/(عدولبغضبغضكؤأقبطوا!:تعالىقولهمع=إليهيصعدون

فهذا،بالهبوطالأمروبينالصعودهذابينتنافيفلا24(/الأعراف36(،

أعلم.والله،محتمل

أجله،مقدارالسلامعليهادمأعلمسبحانهاللهبأناستدلالكموأما

.منه)2(الدلالةوتقريرالحديثمنوماذكرتم

فيهاوإسكانه،الخلدجنةإدخالهينافيلابذلكإعلامهأن:فجوابه

.مدة

فهذا،منهايخرجلاوأله،لايموتداخلهاأنسبحانهإخبارهوأما

القيامة.يوم

ولكن،ذلكفيريبفلا،الأرضمنخلقبكونهاحتجاجكموأما

الله"أن:الاثاربعضفيجاءوقدفيها؟خلقهكملأئهلكمأينمن

به،يطيفإبليسفجعلصباخا،أربعينالجنةبابعلىألقاهسبحانه

يتمالك،لاخلقأدهعلمأجوفراهفلما،خلقتمالأمر:ويقول

)1(

)2(

"."ا،ج":"!اليهفي

"ب".منسقط
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معلاعصينه")2(،عليسفطوان)1(،لا!هلكنهعليهسفطتلئن:فقال

فقالانملبهكةعلى!ضهنمثمكلهاالألنولءادموعلم):سبحانهقولهان

ماإلالناعفملالممتحتككاقالوأصندقينكنتخإنهولالهأشماأنتوعق

بأسدأقيهمفلذابأسطبهئمأنبئهـميئمادمقال!المحكيصالعليمأنتإنكعفئتنا

علىيدك[31-33/]البقرة(لأرضواالسعؤتذبأغدمإفئلغاقلالنمقال

لمفهموإلاالأسماء،بتلانانبأهمبحيثمعهمالسماءفيكانأله

خلقهكانولو،ذلكمنهسمعواحتى،الأرضإلى]23/ا[كلهمينزلوا

دئرهلأمبرالسماءإلىسبحانهيصعدهأنيمتنعلمالأرضفيكملقد

وسلامهاللهصلواتالمسيحأصعدفقد،الأرضإلىيعيدهثموقدره

اسرىوقد،القيامةيومقبلالأرضإلىينزلهثمالسماء،إلىعليه

.السماواتفوقإلىوروحهع!يراللهرسولببدن

)1(

)2(

اعلم.والله،لمنازعيهمالخلدجنةبألهاالقائلينجوابفهذا

"."ب،د":"ولئنفي

عن)2611(برقمصحيحهفيمسلماخرجهلكن،اللفظبهذاعليهأقفلم

تركه،الجنةفيآدماللهصؤر"لمابلفظمرفوعاعنهاللهرضيمالكبنانس

أنهعرفاجوفراهفلماماهو،ينظر،بهيطيففجعل،يتركهانشاءاللهما

".يتمالكلاخلقاخلق
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السابعالباب

بعدتخلقلمالجنةأنزعممنشبهذكرفي

يومتفنىأنإلىاضطرارالوجبالانمخلوقةكانتلوقالوا:

هالكشئءك!):تعالىلقوله،ويموتمافيهاكليهلكوأن،القيامة

،[185/عمران]ال(ائؤتنيلقةنفممىصو)88[]القصص/وتجههو(إلا

الدارأنسبحانهاللهأخبروقد،والولدانفيهاالتيالعينالحورفتموت

لاسبحانهوخبرهفيها،يموتونلا)1(يخلدونفيهاومنخلود،دار

نسخ.ولاخلفعليهيجوز

رضيمسعودابنحديثمن""جامعهفيالترمذيروىوقد:قالوا

:فقالبيأسريليلةإبراهيملقيت":!ي!اللهرسولقال:قالعنهالله

عذبةالتربةطيبةالجنةأنوأخبرهم،السلاممنيأمتكأقرىءيامحمد

لله،]03/ب[والحمد،اللهسبحانغراسها:وأن،قيعانوألهاالماء،

."غريبحسنحديثهذا":قال.أكبر")2(والله،اللهإلاإلهولا

النبيعنعنهاللهرضيجابرعنالزبيرأبيحديثم!،أيضاوفيه

)1(

)2(

."مخلدون":هـ"،د"في

وفي)953(،رقمالصغيرفيوالطبراني)3462(،رقمالترمذياخرجه

.(0174)الأوسط

العللفيكماالرازيانوأبوزرعةابوحاتمأعفهبالارسالمعلحديثوهو

/1(.)017-171

عمر.وابنايوبأبيعنوورد*

.31-317()6ص"الأفهامجلاء":انظر
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فينخلةلهغرست،وبحمدهاللهسبحانقال"من:قالألهجم!يم

."صحيححسنحديث"هذا:قال.")1(الجنة

ولم،قيعاناتكنلم،منهامفروغامخلوقةالجنةكانتفلو:قالوا

معنى.الغرسلهذايكن

لىاتنرب):قالتألهافرعونامرأةعنتعالىقالوقد:قالوا

لهنسجلمنقائليقولانومحال[،01]التحريم/اتجنة(فىئتتاعندك

بيتا.ليوابن،ثوباليانسح:بيتالهبنىأو،ثوبا

يهلهاللهبنىمسجداللهبنى"من:!ييهالنبيقولهذامنوأصرح

)2(.عليهمتفق"الجنةفيبيتا

بعدالجزاءوقوعتقتضيوجزاء،شرطمنمركبةجملةوهذه

عثمانروايةمنع!ي!النبيعنثابتوهذا،العربيةأهلبإجماعالشرط

مالك،بنوأنس،عبداللهبنوجابر،طالبأبيبنوعلي،عفانابن

)3(-.

عنهم.اللهرصيعبسهبنوعمرو

)1(

)2(

)3(

صحيحهفيحبانوابن346(،وه)3464برقمالترمذيأخرجه

رقم396(و068)1/المستدركفيوالحاكم827(،و826)3/رقم

وغيرهم.(1888و)1847

انظر:الزبير".ابيحديثمنإلالانعرفه،غريب"حسن:الترمذيقال

492(.،292)2/:الأشرافتحفة

والهيثمي.والمنذريوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

.عفانبنعثمانعن)533(رقمومسلم)943(،رقمالبخارياخرجه

انفا.تقذمفقد:عثمانحديثاما
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مادامللعبدوتبني،فيهاتغرسالملائكةبأناثارجاءتوقد:قالوا

العمل.عنالملكفترفترفإذا،يعمل

حنبلبنأحمدوالامام""صحيحهفيحبانابنروىوقد:قالوا

ع!ي!:اللهرسولقال:قالالأشعريموسىأبيحديثمن"مسنده"في

،عبديولدقبضتالموتياملك:قالالعبد،ولداللهقبض"إذا

حمدك:قالقال؟فما:قال،نعم:قال،فؤادوثمرةعينهلرةقبضت

.الحمد")1(بيتوسفوه،الجنةفيبيتالهابنوا:قال،واسترجع

)1(

)737(.برقمماجةابنفأخرجه:طالبأبيبنعليحديثوأئا*

لهيعةوابنمدلسالوليد،ضعيفإسناد"هذا:البوصيريقال

."...،ضعيف

فيخزيمةوابن)738(،رقمماجةابنفأخرجهجابر:حديثوأفا*

2912(.)2/رقمصحيحه

.والبوصيريخزيمةابنصخحهوالحديث

)931(.رقمالترمذيفأخرجه:أنسحديثوأفا*

)8702(.التقريب:انظر،ضعيفوهو:النميريزيادوفيه

والترمذي)2/32(،النسائيفأخرجه:عبسةبنعمروحديثوأفا*

وغيرهم.مطؤلا386()4/وأحمد،مختصرا()1635

".غريبصحيح"حن:الترمذيوقال

)4/415(،وأحمد4892(،)7/رقمصحيحهفيحبانابنأخرجه

.(1)210رقموالترمذي

موسىأبيعنعرزببنالضحاكعنطلحةأبيعنسنانأبيطريقمن

.فذكره

".غريبحنحديث"هذا:الترمذيقال

أبوطلحة=فيهوأيضا،ضعففيه،القسمليسنانبنعيسىأبوسنانوفيه

39



صلىمن":ع!يماللهرسولقال:قالأيضاحديثهمنالمسند""وفي

.")1(الجنةفيبيتلهبنيالفريضةسوىركعةعشرةثنتيوليلةيومفي

فهذا،زعمتمكماوالاعتزالالبدعأهلأقوالمنهذاوليس:قالوا

أنه،السنةائمةمنوهو،نافعابنعن"تفسيره"فيذكرقد)2(مزينابن

والله.أفضلهذاعنالسكوت:فقالهي؟أمخلوقةالجنةعنسئل

أعلم.

)1(

)2(

موسى.ابيمنيسمعلموالضحاك.جهالةفيه:الشاميالخولاني

9818(.،)5952والتقريب32(،1/)0المهرةإتحاف:انظر

رقمالأستار""كشففيكماوالبزار)4/413(،المسندفياحمداخرجه

4369(.رقم)6/الأوسظفيوالطبراني)207(

ابيعنبردةابيعنإسحاقابيهارونعنزيدبنحمادطريقمن

.فذكرهموسى

،إسحاقاباهارونإلآبردةأبيعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

الإسناد".بهذاإلآموسىابيعنيروىولازيد،بنحمادبهتفرد

."...عليهيتابعولم،هارونبه"تفزد:البزاروقال

حرببنسليمانعنهفرفعهزيد،بنحمادعناختلفوقد:قلت

ومسذد.عارمعنهوأرسله،الموصليواحمد

.للبخاري255()8/:الكبير""التاريخ:انظر

الاختلافهذاذكرفقد،إسحاقابيهارونمنالاضطرابهذافلعل

هذا.هارونترجمةفيالبخاري

)728(.رقمصحيحهفيمسلمعندحبيبةأمحديثمنثابتالمتنلكن

."أ"حاشيةعلىونسخةهـ(،د،ب،)بمن

49



الثامنالباب

الطائفةهذهبهاحتجتعماالجوابفي

الانالجنةوجودعلىالدالةالأدلةذكرمنالأولالبابفيتقدموقد

كفاية.مافيه

ألهاأتريدونبعد؟تخلقلم)1(الجنةإن:بقولكمماتعنون:فنقول

فيالنفخبمنزلةهيبل،بعدالوجودإلى)2(تدخللممحضعدمالان

المعلوميردهباطلقولفهذاالقبور؟منالناسوقيامالضور،

وسيأتي،بعضهاتقدمالتيالصحيحةالصريخةالأحاديثمنبالضرورة

باطلوهو،السنةأهلولا،السلفمنأحديقلهلمقولوهذا،بعضها

فيهااللهأعدماوجميعبكمالها،تخلقلمألهاتريدونأمقطعا.

دخلهاوإذا،شيءبعد]24/أ[شيئافيهايحدباللهيزاللاوألها،لأهلها

يمكنلاحقفهذا،أخرأمورادخولهمعندفيهااللهأحدبالمؤمنون

رضيمسعودابنوحديث،القدرهذاعلىدلتإلماهذهوأدلتكم

جابر)4(:عن،الزبيرابي]31/ب[وحديث)3(،ذكرتموهائذيعنهالله

لقائلهسبحانهاللهينشىءالذكروأن،مخلوقةأرضهاأنفيصريحان

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب".فيليس"الجنة"إن:قوله

"في".:"ب"في

ص)19(.تقدم

-39(.ص)29تقدم
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،المذكورةبالأعمالفيهاالبيوتبناءوكذا،الأرضتلكفيغراسامنه

خيراعملوكلما،الجنةفيلهوسعالبر)1(أعمالفيوسعكلماوالعبد

أنواععملهمنلهوأنشىءبناء)2(،بهلهولني،غراسهناكبهلهغرس

ولابعد،تخلقلمالجئةأنعلىيدللاالقدرفهذا،بهيتمتعمما

ذلك.إطلاقيسوغ

وتجه!(إلاهالكشئ:)ص:تعالىبقولهاحتجاجكموأفا

بهاواحتجاجكم،الايةمعنىفهمكمعدممنأتيتمفإلما88(]القصص/

علىبهاإخوانكماحتجاجنظيرالانوالئارالجنةوجودعدمعلى

ولامعناهالفهموفقتمأنتمفلاأهلهما)3(،وموتوخرابهمافنائهما

نذكرونحن،الاسلاموأئمة،السلفمعناهالفهموفقوإدما،إخوانكم

الاية.فيكلامهمبعض

:إلاوتجه!(هالكشئءص):"يقال:"صحيحه"فيالبخاريقال

.")4(وجههبهأريدماإلا:ويقال،ملكهإلا

فقدوالأرضالشماءفأما":عبداللهابنهروايةفيأحمدالاماموقال

ولايبيدفلاالعرشوأفا،الناروالىالجنةإلىصارواأهلهالان؛زالتا

يبيد.ولايهلكفلا،عليهوتعالىسبحانهوالله،الجنةسقفلأله؛يذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب".فيليس

بناء"."له:،د""جفيووقعبيتا"،له"وبنى"ب":في

بالافراد.اهلها"وخرابهاوموت"فنائها،:"أ"فيوقع

القصص:سورةتفسير:باب)262(،التفسير)68(:البخاريصحيحانطر:

.)4/1788(
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سبحانهاللهأنوذلكإلاوتجه!(هالكلثئءص):تعالىقولهوأما

الملائكة:فقالت]الرحمن/26[،!(فانعلئهامنكل):أنزلوتعالى

عنوتعالىسبحانهاللهفأخبر-البقاءفيوطمعوا-الأرضأهلهلك

هالك(شئء)ص:فقاليموتونألهمالأرضوأهلالسماواتأهل

،يموتلاحيلأدهوتجه!(؛)إلا-ميت:-يعني88[:]القصص

كلامه.انتهى0")1(بالموتذلكعندالملائكةفأيقتت

يعقوببنجعفربنأحمدالعباسأبيروايةفيوقال

"قال:قال"الطبقات")2(كتابفيأبوالحسينذكره،الاصطخري

الأثر،وأصحاب،العلمأهلمذاهبهذه:حنبلبنأحمدأبوعبدالله

فيها،بهمالمتقدىبها،المعروفينبعروتها،المتمسكينالسنةوأهل

من)3(أدركتمنوأدركتهذا،يومناإلىجم!ي!نبيناأصحابلدنمن

هذهمنشيئا)4(خالففمن،عليهاوغيرهموالشامالحجازأهلعلماء

عنخارجمبتاعمخالففهو،قائلهاعابأو،فيهاأوطعن،المذاهب

."الحقوسبيلالسنةمنهجعنزائل،الجماعة

وخلقتومافيها،الجنةخلقت"وقد:قالانإلىأقوالهموساق

ولا(،لهما)الخلقوخلق،عزوجلاللهخلقهماومافيها،النار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)148(.صأحمدللاماموالزنادقةالجهميةعلىالرد:انظر

"ب".منسقط"الطبقات"إلىجعفرلمابن"أحمد:قولهمن

"ب".فيليس

"ب".فيليس

لهما".الخلق"وخلقبدللهما"الخلقشيءكل"وخلق:"ب"في
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.أبدامافيهمايفنىولا،يفنيان

لثئءهالذإلا)ص:عزوجلاللهبقولزنديقأو،مبتدعاحتجفإن

كل:لهقيل،القرانمتشابهمنهذاوبنحو88(]القصص/وتجهلأ(

خلقتاوالناروالجئة،هالكوالهلاكالفناءعليهاللهكتبمماشيء

والحورالدنيا،منلاالاخرةو!مامن،للهلاكولاللفناءلاللبقاء

اللهلأنأبدا؟ولا،النفخةعندولا،الساعةقيامعنديمتنلاالعين

قالفمن،الموتعليهنيكتبولم،للفناءلا،للبقاءخلقهنعزوجل

السبيل.سواءعنضلوقد،مبتدعفهوهذاخلاف

بعضها،أرضينوسبع،بعضفوقبعضها،سماواتسبعوخلق

مسيرةالدنياوالسماءالعلياالأرضوبين،بعضمنأسفل]32/ب[

،عاممائةخمسمسيرةسماءإلىسماءكلوبين،عاممائةخمس

فوقعزوجلالرحمنوعرش،السابعةالعلياالسماءفوقوالماء

يعلموهو،قدميهموضعوالكرسي،العرشعلىعزوجلوالله،الماء

،الثرىتحتوماومابينهما،،السبعوالأرضينالسماواتمافي

،نباتوكلزرعوكل،وشجرةشعرةكلومنبتالبحر،قعرومافي

،والترابوالحصىالرملوعدد،كلمةكلوعدد،ورقةكلومسقط

ويعلم،وأنفاسهموكلامهمواثارهم،العبادوأعمال،الجبالومثاقيل

السماءفوقالعرشعلىوهوشيء،ذلكمنعليهيخفىلاشيءكل

بها.أعلموماهو،وظلمةونورنارمنحجبودونه،السابعة

إلئهأقربونحق)أ[2/]ه:عزوجلاللهبقولومخالفمبتدعاحتجفإن

وقوله:[4الحديد/أ(معكؤوهو):وقوله[61أق/(!أتورلدحتلمن
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بخوىمني!وتما):وقوله،7(/]المجادلة(؟نوامامعهؤأئنهوإلا)

فقل:القرانمتشابهمنهذاونحو7[]المجادلة/الاهورابعهؤ(ثنثؤ

ال!ماءفوقالعرشعلىعزوجلاللهلأن؛العلمبذلكيعنيإلما

علمهمنيخلولا،خلقهمنبائنوهو،كلهذلكيعلمالعليا،السابعة

(")1(.مكان

سفيانبنعوفبنمحمدالطائيجعفرأبيروايةفيوقال

فيبالتقدممعروف،زمانهفيإمام"حافظ:الخلالقال،الحمصي

ويسأله،منهويقبلذلكلهيعرفحنبلبناحمدكان،والمعرفةالعلم

فذكر-حنبلبنأحمدعلي"أملى:قال")2(بلدهأهلمنالرجالعن

مخلوقتانوالئارالجئة"وأن-:أثنائهافيقالثم(""السنةفيالرسالة

فيهافرايتالجنة"دخلت:!ي!الئبيقالالخبر،جاءكماخلقتاقد

أهلهاأكثرفرأيتالنارفىاطلعتو"الكوثر")4(،رأيتو"،قصرا" )3(ا

لمجماللهبرسولمكذبفهوتخلقا؛لمألهمازعمفمن(وكذا")كذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

24-92(.)1/:يعلىأبيلابن"الحنابلة"طبقات:انظر

.31(1/0)السابقالمصدر:انظر

)44(.صالحديثتقدم

الشماء،إلى!بدبالنبيعرجلما:قالعنهاللهرضيأنسحديثمنورد

ياجبريل؟ماهذا:فقلتمجؤفا،اللؤلؤقبابحافتاهنهر،علىاتيت:قال

الكوثر".هذا:قال

)0468(.برقمالبخاريأخرجه

الجثةفي"اطلعت:غ!بقالالنبيأنحصينبنعمرانحديثمنورد

النساء".أهلهااكثرفرايتالئارفيواطلعتالفقراء،اهلهااكثرفرايت

بعدها.وماص)258(وراجع.رقم)9603(البخاريأخرجه
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.")1(قتلوالآتابفإن،يستتاب،والناربالجنةكافر،وبالقران

فيرسالتهوذكرالعطار،مالكبنعبدوسروايةفي:وقال

عنجاءكماخلقتاقد،مخلوقتانوالنار"والجئة:فيهاقال"السنة"

وكذا،كذااهلهااكثرفرأيتالجنةفي)2("اطلعت:ع!ي!اللهرسول

لمأدهمازعمفمنوكذا("،كذاأهلهاأكثرفرأيتالنارفيواطلعت

يؤمناحسبهولا،ع!يماللهرسولوأحاديث،بالقرانمكذبفهوتخلقا

.والنار")3(بالجنة

والنكت،والمباحث،النقولمنوماتضمنتهالأبوابهذهفتأمل

البئة.الكتابهذاغيرفيبهايظفرلاالتيوالفوائد

ضخم،سفرمنهلقامبسطناهولو،ذلكفيالكلاماختصرناونحن

.للصوابالموفقوهو،التكلانوعليه،المستعانوالله

)1(

)2(

)3(

311-312(.)1/":الحنابلة"طبقات:انظر

"على".:"ا"في

246(.245)1/:الحنابلةطبقات:انظر
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التاسعالباب

الجنهأبوابعددذكرفي

إذاحتىزمراالجنةإلىربهماتقواالذين)وسيق:تعالىاللهقال

طبتمعليكمسلمخزنتها]33/ب[لهموقالأبوابهاوفتحتجاءوها

اذاطءوها)حتى+:النارصفةفىوقال73(،فادخلوهاخالدين(]الزمر/

.واوبغير7(1]الزمر/أئوبها(فتحمت

لكونها،الجنةأبوابفيدخلتالثمانيةواوهذه:طائفةفقالت

الواو.تدخلفلمسبعةالناروأبواب،ثمانية

أئمةولا،العربتعرفهولا،عليهدليللاضعيفقولوهذا

.)1(المتأخرينبعضاستنباطمنهذاوالما،العربية

بعدها،الذيالفعل:والجواب،زائدةالواو:أخرىطائفةوقالت

الثانية.الآيةفيهوكما

ولا،كلامهمفيمعروفغيرالواوزيادةفإن،ضعيفأيضاوهذا

.فائدةولامعنىبغيرزائدحرففيهيكونأنالكلامبأفصحيليق

أتوبها(وصحت):وقوله،محذوفالجواب:ثالثةطائفةوقالت

.وها()ط:قولهعلىعطف73(]الزمر/

الفوائد""بدائعوانظر:*الأديبوالحريريخالويهوابنكالثعلبي*)1(

للعلالي"المفيدةو"الفصول*و)3/159919(،:)2/663-365(للمؤلف

.*ص)245-142(
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.)1(وغيرهموالزجاجوالمبردعبيدةأبياختيارهذا

.")2(العلمأهلعندابلغالجواب"وحذف:المبردقال

ولاالواوزيادةيدفعون"وأصحابنا:جنيبنأبوالفتحقال

.")3(بهللعلممحذوفالجوابأنويرون،يجيزونه

الجنة،أهلايةفيالجوابحذففيالسرفما:يقالأنبقي

الملائكةفإن،الموضعينفيأبلغهذا:فيقالالنار؟أهلايةفيوذكره

فتحتإليهاوصلوا)4(إذاحتى،مغلقةوأبوابها،إليهاالنارأهلتسوق

)فتحتإليهاانتهوافحين،دغتةالعذابففجاهموجوههمفي ..)5(ء

يكونأنالشرطعلىالمترتبالجزاءشأنهذافإن،مهلةبلاأئؤبها(

دخولها،فيلهميستأذنفلم،والخزيالاهانةدارفإلها،عقيبه

.الدخولمنيمكنوهمأنخزنتهاإلىويطلب

وأوليائه،خواضهومحل،كرامتهودار،داراللهفإنهاالجنةوأما

نأومالكهاصاحبهاإلىفيرغبونمغلقةأبوابهاصادفواإليهاانتهوافإذا

عنيتأخرفكلهم،رسلهمنالعزمبأوليإليهويستشفعون،لهميفتحها

"أنا:فيقولوأفضلهموسيدهمخاتمهمعلىالذلالةتقححتى،ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(291")2/القرانمجازو"364(،)4/للزجاج"القرانمعاني":انظر

.!78()2/77-:لهالمقتضب!:انظر

.!:)2/646(له"الإعرابصناعة"سر!:انظر

،د":"أ،بفيووقع"ج"منسقط"وصلوا"إلى"الموضعين"في:قولهمن

خطأ.وهومن"وصلوا"بدلادخلوها"":"هـ"وفي،"دخلوا"

"فيجيئهم".:"ا"حاشيةعلىنسخةوفي،"فيفجئهم":"ج"في
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نأشاءمافيدعه،لربهساجداويخزالعرشتحتإلىفيأتيلها")1(:

سبحانهإليهفيشفع،حاجتهيسألوان،راسهرفعفيلهيأذنثم،يدعه

لمنزلةواظهارالخطرها،تعظيماويفتحها،فيشفعهأبوابهافتحفي

عليه.وكرامتهرسوله

وربالملوكملك]26/أ[دارهيالتيالدارهذهمثلوإن

حينمنأولهاالتيالعظيمةالأهوالتلكبعدإليهادخلإلما،العالمين

طبقاالأطباقمنركبهوما،إليهاانتهىأنإلىالذارهذهفيالعبدعقل

تعالىاللهأذنحتى،شدةبعدشذةالشدائدمنوقاساه،طبقبعد

لهم.فتحهافيإليهيشفعأنإليهخلقهوأحب،ورسلهانبيائهلخاتم

مماوالسرور)2(الفرحوحصولالنعمةتمامفيوأعظمأبلغوهذا

الذي)3(الخانبمنزلةالهاالجاهليتوهمولئلا،ذلكبخلافيقدر

)1(

)2(

)3(

لمسلمواللفظ-)326(رقم)391(ومسلم)7961(،:رقمالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن

طلبهمان"منالمؤلفماذكرهالطويلالشفاعةحديثفيليس:تنبيه

-وهذافيهجاءالذيبل،مغلقةالجنةأبوابوجودهمبسببكانللشفاعة

لذلك-فيلهمون:لفظوفي-فيهتفون،القيامةيومالناسالله"يجمع-:لفظه

فيأتونقالهذا،مكاننامنيريحناحتىربناعلىاستشفعنالو:فيقولون،

لمسلم.واللفظبطولهالحديثوذكر،..ادم

فلينظر.اخرحديثفيفلعله

"الفرج"."ج":في

"الصحاح"::انظر.الفندق:ويحتملالمتجر،:ايللئجار.الذي:الخان

)286(.ص"الوسيطو"المعجم(،1551)2/
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)1(العقباتمنوبينهاالناسبين،عاليةغاليةاللهفجنة،شاءمنيدخله

هواهانفسهأتبعلمنفما،بهإلاتنالمالا]34/ب[والأخطاروالمفاوز

وقد،بهأولىماهوإلىعنهافليعدالدار؟ولهذهالأمانياللهعلىوتمنى

له.وهيىلهخلق

هؤلاءفرحةمنزمراالدارينإلىالفريقيندوقمافيوتأمل

عملفيمشتركين،حدةعلىزمرةكلمعهموسيرهم،بإخوانهم

،القلوبأقوياءمستبشرين،وجماعتهمزمرتهمعلىفيهمتصاحبين

بعضهميؤنسكذلك،الخيرعلىاجتماعهموقتالدنيافيكانواكما

ببعض.بعضهمويفرح،بعضا

بعضهميلعنزمرا،إليهايساقونالا!خرىالدارأصحابوكذلك

والفضيحةالخزيفيأبلغوذلك،ببعضبعضهم)2(ويتأذىبعضا،

قوله:تدبرتهملفلاواحدا،واحدايساقواأنمنوالهتيكة،

)زمرا(.

فبدؤوهم(علئ!تمسلغ):لأهلهاالجنةأهل)3(خزنةوقال

فلا،سلمتم:أي،ومكروهشركلمنللسلامةالمتضفنبالسلام

:أي)!تؤفاذظوها(:لهمقالواثم،ماتكرهوناليومبعديلحقكم

فبشروهم،الطيبينعلىإلآحرمهااللهفإن،بطيبكمودخولهاسلامتكم

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو"العقاب":"ب"في

."وينادي":"ب"في

.""بفيليس
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.والخلودوالدخول،وبالطيببالسلامة

الهممنالحالتلكعلىإليهاانتهوالمافإلهمالنار،أهلوأما

همماإلىوزيدواعليهاووقفوا،أبوابهالهموفتحت،والحزنوالغم

يتلوننننيمرسليأتكتمألم)بقولهم!:لهموتبكيتهم،خزنتهاتوبيخعليه

فاعترفوا71[]الزمر/(هذايؤمكملقاويذرويبهمربمءايتعلتكم

المثوىبئسوألهافيها،والخلودبدخولهافبشروهم.بلى:وقالوا

لهم.

النار)1(خزنةوقول:أذخلوها():لأهلهاالجئةخزنةقولوتأمل

لابديعاومعنىلطيفاسراتحتهتجد(جهنصأئوباذظوا):لأهلها

أفظعوأبوابهاالعقوبةداركانتلماألها:وهو،المتأملعلىيخفى

العذابمنالداخلفيهايستقبلغما،واعظمحرا،واشد)2(شيء،

-الأبواببدخولوالكربوالخزيالغممنويدنومنها،أشدماهو

لا:لهمقيلثموخزيا،واذلالا،لهمصغاراأبوابهاادخلواقيل)3(:

وراءهاولكن،الفظيعةالأبوابدخولمجردعلىبكم)4(يقتصر

النار.فيالخلود

لأوليائه،اللهأعدهالذيوالمنزل،الكرامةدارفهيالجنةوأما

فيها.والخلودوالمنازلالمقاعدإلىبالدخولوهلةأولمنفبشروا

)1(

)2(

)3(

)4(

بدل"الئار".النار""أهل:"ب"في

إثما".ادحرا"واشده:"وفي"ب،""ابه:،د""جفي

"لما".جوابوهو،اثبتهماالصوابولعل"فقيل"النسخجميعفي

"منكم".:"ب"في
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يذعونفيها!متبهينالأبوبالممفنحهعذنجنف):سبحانهقولهوتأمل

معنىتحتهتجدكيف05-51[]ص/!(ولف!اب!ثيرةبفبههةفيها

مفتحةتبقىبلعليهمأبوابهاتغلقلمالجنةدخلواإذاألنهموهو،بديعا

قال)1(.كما

تعالى:قالكما،أبوابهاعليهمأغلقتأهلهادخلهافإذاالناروأفا

البابسميومنه)2(،مغلقةمطبقةأي8[]الهمزة/(موصدعلئهمإنها)

ممسكةالعمدجعلتقد(قمممدعدفى!ئؤصدبر):وهيوصيدا

.البابخلفيجعلالربالعطيم3/ب[]هكالحجر،خلفهامنللأبواب

ولاباب!،لهايفتحفلا،مطبقةعليهمأبوابها"يعني:مقاتلقال

الاسبد")3(.اخرروحفيهايدخلولا،غممنهايخرج

وذهابهمتصرفهمإلىإشارةلهمالابوابتفتيحفيفإن:وأيضا

كلعلمهمالملائكةودخولشاؤوا،حيثالجئةمنوتبوهموإيابهم

كلعليهميسرهمماودخول،ربهممنوالألطافبالتحفوقت

وقت.

،الأبوابغلقإلىفيهايحتاجونلاأمندارألهاإلىإشارة:وأيضا

الدنيا.فيذلكإلىيحتاجونكانواكما

علىالصفةمنالعائدالضميرفيالعربيةأهلاختلفوقد

)1(

)2(

)3(

"."ب،د":"هيفي

"ب".فيليس

.(915)3/:"مقاتل"تفسير:انظر
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.)1(الجملةهذهفيالموصوف

بينتعاقبوالعرب.أبوابهالهممفتحةالئقدير:الكوفيونفقال

العين:حسنبرجلمررت؟فيقولون]27/ا[،والاضافةواللامالألف

93[/]النازعات!(اتمأوى!اتجحيمفإن):تعالىقوله)2(ومنه.عينهأي

.هوامأ:أي

فحذف.منهاالأبوابلهممفتحة:التقدير:البصريينبعضوقال

تجعلأنمنأجودالعربيةفيالتقديروهذا:قال،بهاتصلوماالضمير

ليسواللامالألفمعنىأي)3(،والألفالهاءمنبدلاواللامالألف

والألف،اسموالألفالهاءلأنشيء؛فيوالألفالهاءمعنىمن

عنه.ينوبولا،اسممنحرفيبدلولا،للتعريفدخلتاواللام

نالوجبالضميرمنبدلاواللامالألفكانتلووايضا:قالوا

ثم،هيمفتحةالمعنىويكون،الجناتضمير()مفعحهفييكون

لكونالأبوابنصبلوجبكذلككانولو،الأبوابمنهاأبدل

آخراسمبهيرتفعأنيجوزفلا،الفاعلضميررفع)4(قد()مفنحة

نأعلىدل(الأبؤب)ارتفعفلماواحد،بفعلفاعلينارتفاعلامتناع

الضفةفيكانواذا.بهمرتفعةالأبؤب(و!و،ضميرمنحال(مفنحه)

)1(

)2(

)3(

)4(

04(،ط)2/804للفراء:"القران"معانيانظر:

)7/387(.:"المحيطو"البحر

اصح.والمثبت.("ومعنى":""ا،جفي

"."لان:""بفي

."وقع":"،ج"بفي
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ولو.الوجهحسنبرجلمررت:تقولكما،الثانينصبتعينضمير

للتعريفإذاواللامفالألف،يجزلمحسنا""ونونتالوجهع""رفعت

،عدنجناتهوالذيالموصوفعلىيعودضميرمنبدفلا،إلأليس

منها.الأبواب:تقديره،محذوفوهو،اللفظفيضميرولا

بالبدليريدوالمفإلهم،الكوفيينلقولمبطلغيرهذاأن:وعندي

وإجماع،عنه)1(يغنيالضميرعنوعوضخلفواللامالألفانالأ

وقد،بذلكشاهد-وجههوحسن،الوجهحسن:قولهمعلىالعرب

،يجتمعانلاألهما:بمعنى.واللامالألفمنبدلالتنوينإن:قالوا

منبدلوالتنوين،التنوينمنبدلايكونإليهالمضافوكذلك

منبدلهذا:بقولهميريدونولا،والتواردالتعاقب:بمعنى،الاضافة

منهماكلفييكونقدبل،منهالمبدلمعنىالبدلمعنىأن)2(هذا،

الاخر.فييكونلامعنى

عنأغنت()الأجمربفيواللامالألفأنأرادوافالكوفيون

بينالربطالمقصودفإن،صحيحوهذاأبوابها،:قيللوالضمير؛

الضميركانفلما،مستقلةلالهيجعلها]36/ب[بأمروالموصوفالصفة

التعريف،لاموكذلك،الاستقلالتوهم)3(تعينالموصوفعلىعائدا

وهذا،تفسيره)4(يعينهذا:صاحبهيعينواللامالضميرمنكلافإن

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ج":"يعنيفي

"ج":"أي".في

".الاستقلال"تعين:"هـ"في،"نفى":"ب"في

"معنى".:،د"،ج"أ،بفي
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واللامالألفإن:("الرجلنعم"زيدفيقالواوقد،عليهمادخليعين

اعلم.والله،الضميرعنأغنت

:فقال،فيهعليهاعترضإعراباالايةهذهالزمخشريأعربوقد

عادلمالرئهقوعدائئعذنبخت):لقوله،معرفة(عذنجنت)

(،مابلحستند)بيانعطفألهاعلىوانتصابها61[،(]مريم/بالغيمب

وفي،الفعلمعنىمنلدن()مافيفيهاوالعامل،حال(ففعحةو)

:تقديره،الضميرمنبدل(:الأبؤبو)،الجناتضمير:(مفعحه)

منوهو،"والرجلاليدزيد"ضرب:كقولهم،الأبوابهي،مفتحة

إعرابه.هذا.")1(الاشتمالبدل

وأفا.تعريفهامايقتضيفيهاليسعذن(جنت)بأنعليهفاعترض

لا(عذنجنت):وبأن.صفةلا،فبدل(عادلمالرخمقوعدالتى):قوله

جريانلأن؛قولهعلىمابر(لحستن)لبيانعطفتكونأن)2(يسهل

:قائلانالقائلفإن،بهقائللا=بيانعطفالنكرةعلىالمعرفة

البصريين.كقول،المعارففيإلالايكونأله:أحدهما

كقول،المطابقةبشرطوالنكراتالمعارففييكونانه:والثاني

الفارسي.عليوأبيالكوفيين

وأن،خلافهفالظاهر،الجناتضمير()مفنحهفيإن:وقوله

فيه.ضميرولا،بهمرتفع:الأبؤب()

)1(

)2(

.(4/001):"لكشافا":نطرا

"تشتمل"."ا":حاشيةعلىونسخة"د،هـ"في
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صرحقد)1(الاشتمالفبدل،اشتمالبدل:(الأفصب)إن:وقوله

ولكن،اخرونفيهنازعهموانالضمير،منفيهبدلاألهوغيرههو

به،يلفظلموهنا،مقدرايكونوأن،بهملفوظاالضميريكونأنيجوز

هيلهممفتحة:التقديركانفإذا،منهاالأبواب:أيتقديرهمنبدفلا

أولى.وتقليله،للاصمارتكثيرفيهكان،منهاالأبواب

سعدبنسهلعن)3(حازمأبيحديثمن:")2("الصحيحينوفي

منهاباب،ابوابثمانيةالجنة"في:قالع!يماللهرسولأنعنهاللهرضي

."الصائمونإلآ]28/أ[يدخلهلا،الريانيسمى

بنحميدعن،الزهريحديثمن"الصحيحين")4(وفي

عقي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن،عبدالرحمن

أبوابمندعي،اللهسبيلفيالأشياءمنشيءٍمنزوجينأنفق"من

بابمندعيالصلاةأهلمنكانفمنخير،هذاياعبدالله:الجئة

منكانومنالجهاد،بابمندعيالجهادأهلمنكانومن،الصلاة

مندعيالصيامأهلمنكانومن،الصدقةبابمندعيالصدقةأهل

منماعلى،اللهيارسولوأفيأنتبأبي:أبوبكرفقال،"الرتانباب

الابوابتلكمنأحديدعىفهل،ضرورةمنالأبوابتلكمندعي

."منهمتكونأنوأرجو،نعم":فقال،كلها

)1(

)2(

)3(

)4(

".في"بليس"الاشتمال"فبدل:قوله

.للبخاريواللفظ(،1)152ومسلم)8403(،رقمالبخاري

خطأ.وهو"حاتم":(""بفي

.للبخاريواللفظ(،1رقم)270ومسلمرقم)3466(،البخارياخرجه
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)1(.
عنعنهاللهرضىالخطاببنعمرعن:"مسلم"صحيحوفي

!ص،صير

ثمالوضوءفيسبغاوفيبلغيتوضأاحدمن"مامنكم:قالع!يمالئبي

محمداانوأشهد)2(،لهشريكلاوحدهاللهإلأإلهلاأنأشهد:يقول

.شاء"أيهامنيدخلالثمانيةالجنةابوابلهفتحتإلآ،ورسولهعبده

التوابينمناجعلني"ائلهمالتشهد:بعد]37/ب[الترمذيزاد

.")3(المتطهرينمنواجعلني

)1(

)2(

)3(

)234(.رقم

مسلمعندعمرلحديثاخرىروايةمنوأشهد"،لهشريكلا"وحده:قوله

رقم)234(.

)5(.برقمالترمذياخرجه

عنصالحبنمعاويةعنالحباببنزيدعنالكوفيعمرانبنجعفرعن

بنعمرعنعثمانوأبيالخولانيإدريسابيعنالدمشقييزيدبنربيعة

.فذكرهالخطاب

الحديث،هذافيحباببنزيدخولفقدعمر"حديث:الترمذيقال

إدريسابيعنربيعةعنصالحبنمعاويةعنوغيرهصالحبنعبداللهروى

عننفيربنجبيرعنعثمانأبيبنربيعةوعنعمر،عنعامربنعقبةعن

هذافيع!يمالنبيعنيصحولا،اضطرابإسنادهفيحديثوهذاعمر.

شيء".كثيرالباب

عمرانبنجعفرالترمذيشيخمنوهموهي،شاذهالزيادةهذه:قلت

محمدبنوالعباس،شيبةابيبنابوبكرخالفهفقد"صدوق"،الكوفي

الجعفي،وابوبكر،موسىبنواسدحرب،بنعليبنومحمدالدوري

مناجعلني"اللهم:الزيادههذهيذكرواولم،بهالحباببنزيدعنكلهم

".المتطهرينمنواجعلنيالتوابين

خزيمة=وابن29(،)1/والنسائيرقم)234(،صحيحهفيمسلماخرجه
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.(1)"...فقالالشماءإلىنظرهرفعثم":أحمدلإمامواأبوداودزاد

فأحسنتوضأ"من:يرفعهأنسروايةمنأحمدالإماموعند

شريكلاوحدهاللهإلأإلهلاأنأشهد:مراتثلابقالثمالوضوء،

أيهامنالجنةأبوابثمانيةلهفتح،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،له

.")2(دخلشاء

اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالسلميعبد)3(بنعتبةوعن

إلآ،الحنثيبلغوالمالولدمنثلاثةله!صفىمسلممامن":يقوللمج!

."دخلشاءأئهامن،الثمانيةالجنةأبوابمنتلفوه

)1(

)2(

)3(

وغيرهم.706(و)506مستخرجهفيوأبوعوانة)223(،رقم

معاويةعنكلهممهديبنوعبدالرحمنوهبوابنسعدبنالليثورواه

عامر.بنعقبةعنإدريسأبيعنربيعةعنصالحابن

الترمذيشرحفيتفصيلهانظراخر،اختلافالحديثهذافيووقع

97-83(.)1/شاكرلأحمد

(015)4/مسندهفيوأحمد(،)017أبوداودأخرجه

عنعامربنعقبةعنعفهابنعنمعبدبنزهرةعقيلأبيطريقمن

.فذكرهعمر

رقمالتقريبانظر:معبد،بنزهرةعمابنلجهالة،ضعيفوسنده

.)0851(

وغيرهما.)946(برقمماجهوابن265(،)3/المسندفيأحمدأخرجه

.فذكرهمالكبنأنسعنزيدالعفبئطريقمن

"مصباح:انظر"ضعيفوهو،العفيزيدفيهإسناد"هذا.البوصيريقال

.(1/187):"الزجاجة

خطأ.وهو"عبدالله""هـ":فيوقع
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بنإسحاقحدثنا،نميرابنعنأحمدبنوعبدالله،ماجهابنرواه

.)1(عتبةعن،شفعةبنشرحبيلعن،عثمانبنحريزحدثنا،سليمان

والطبراني)4/183(،المسندفيوأحمد)4016(،رقمماجهابنأخرجه)1(

وغيرهم.رقم)903((125)17/:الكبيرفي

فيحبانابنذكرهشفعةبنشرحبيلفيهإسناد"هذا:البوصيريقال

رجالوباقي:قلت"ثقاتكلهمحريز"شيوخابوداود:وقال،الثقات

053(.)1/:"الزجاجةمصباح":انظر."البخاريشرطعلىالاسناد
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الماشرالباب

أبمصابهاسعةدكرفي

غ!يماللهرسوليديبين"وضعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

فنهس-إليهالشاةأح!ثوكان-الذراعفتناول،ولحمثريدمنقصعة

-)1(صه
:وقال،أخرىنهسثم"،القيامةيومالناسسيدأنا:وقالنهسه

"ألا:قاليسألونهلاأصحابهرأىفلما"،القيامةيومالناسسيد"أنا

لربالناس"يقوم:قال؟اللهيارسولكيفقالوا:كيف؟"تقولون

الشفاعةحديثفذكرالبصر"وينفذهمالداعيفيسمعهمالعالمين

ساجدافأقع،العرشتحت)2(فاتيفأنطلق":آخرهفيوقال،بطوله

أحدايقيمهولن،قبليأحدايقمهلممقاماالعالمينربفيقيمني،لربي

لامنأمتكمنأدخليامحمد:فيقول.)3(أمتييارب:فأقول،بعدي

منذلكسوىفيماالناسشركاءوهم،الأيمنالبابمنعليهمحساب

مصاريعمنالمصراعينمابينإنبيدهمحمدنفسوالذي،الابواب

")4(.ومكةهجرأو،وهجرمكةبينلكماالجنة

.وبصرى"مكةبينكماأو،وهجرمكةبين"لكما:لفظوفي

)1(

)2(

)3(

و"نهشنهشة"،"نهشالنسخباقيوفي،التخريجومصدريمن"ا،ب"

".اخرى

"ا".حاشيةعلىونسخة،د""جمن

امتي"."امتيمسلمصحيحفي

له.واللفظ-)328(،)491(رقمومسلم)4435(،رقمالبخارياخرجه



)1(.صحتهعلىمتفق

البابعضادتي)2(مابين"إن:بإسنادهالصحيحخارحلفظوفي

وهجر")3(.مكةبينلكما

اللهرضيغزوانبنعتبةخطبنا:قالالعدويعميربنخالدوعن

بصرم،آذنتقدالدنيافإن،بعدأما:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدعنه

صاحبها،يصطبهاالاناء،كصبابةصبابةإلامنايبقولمحذاء،ووئت

بحضرتكم،مابخيرفانتقلوا،لهازواللادارإلىمنهامنتقلونوإممم

أربعينمسيرةبينهماالجنةمصاريعمنمصراعينأن:لناذكرولقد

.")4(الزحاممنكظيظوهويومعليهوليأتين،سنة

هوغ!ي!اللهرسولكانفإن،مرفوعقبلهوالذي،موقوففهذا

البابولعلهأبوابها،منبابمابينسعةهذاكان،ذلكلهمالذاكر

علىيقدملمع!يطاللهرسولغيرذلكلهمالذاكركانوإن،الأعظم

من""مسندهفيأحمدالامامروىقدولكن.المتقدمهريرةأبيحديث

بنحكيمعنيحدبالجريريسمعت:قالسلمةبنحمادحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

وحمير،مكةبين"كما)4435(البخاريوعند-)327(،)491(مسلمعند

وبصرى".مكةبينكما:أو

432(.)1/:الصحاح:انظر.جانبيهمنخشبتانهما:البابعضادتا

اللفظ.هذامنقريب)491(-)328(برقممسلمصحيحفي

مصاريعمنالمصراعينمابينإنبيدهمحمدنفسوالذي.".:وفيه

".ومكةهجراووهجر،مكةبينكماالبابعضادتيإلىالجئة

)6792(.برقممسلمأخرجه
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توفون"أنتم]38/ب[::قال]92/ا[ع!اللهرسولأنابيهعنمعاوية

)1(،
منمصراعينومابين،اللهعلىوأكرمهاأخيرها)2(أنتمافةسبعين

.(")4(لكظيظ)3(وإلهيومعليهوليأتين،عاماأربعينمسيرةالجنةمصاريع

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منسقط"سبعين"إلى"حكيم"عنقولهمن

التخريجمصادراكثروفي،التخريجمصادربعضفيوهي"خيرها":"هـ"في

."كذا"بقولهعليها)ا(ناسخعفقولهذا،اخرها""

.("كظيظ"ولهالنسخباقيوفي،"كظيظوهو"أ""فيوقع

."المنتخب"(14)1رقمحميدبنوعبد3()5/مسندهفيأحمداخرجه

سلمة.بنحمادخولفوقد

بقيةبنووهبشاهينبنإسحاقرواية"من-الطحانعبداللهبنخالدفرواه

."سنينسبع"مسيرةقالالكثهمابهالجريريعنكلاهماعاصمبنوعلي-،عنه

الاحادفيعاصمابيوابن)06(رقمالبعثفيداودابيابناخرجه

فيوالروياني)16/8388(،صحيحهفيحبانوابن)1475(رقموالمثاني

وابوالشيخرقم)3201(424("الكبير(":)91/فيوالطبراني)929(،مسنده

وغيرهم.)577(رقمالعظمةفي

عاما".اربعين"مسيرةبلفظبهالجريريعنخالدعنوهيبرواهوقد

402-502(.)6/:"الحلية"فيأبونعيمأخرجه

أبونعيم:قالفقد،الجريريسعيدغرائبفيمعدودالحديثوهذا

".حكيمعنبهتفرد،الجريريعن"غريب

الاخرالحديثوسيأتي-الحديثينبهذين"فحدثت:عاصمبنعليوقال

)2/67(.:"الكامل"اسمعهما("لم:فقال،حكيمبنبهز-ص)384(.

"ومابينالجملةهذهذكرفيسلمةبنحفادعناختلافوقعفقدوأيضا

ذكرها.وعدم"..مصراعين

حكيمعنحكيمبنوبهزأبوقزعةمطؤلاالحديثهذاروىفقدوايضا

"ومابينيذكراولم،فقط."..توفون"انتمالأولىالجملةفيهفذكرا،به

بثبوته.أعلمفالله."...مصراعين
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عن،خالدأنبأنا،شاهينبنإسحاقأنبأنا:داودأبيابنرواهوقد

مصراعينكلمابين":يرفعهأبيهعن،معاويةبنحكيمعن،الجريري

(".سنينسبع91(مسيرالجنةمصاريعمن

ابنثنا،موسىبنالحسن"ثناحميد(":بنعبد"مسندفيوروينا

الخدريسعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،أبوالسمحدزاجثنا،لهيعة

الجنةفيمصراعينمابين"إن:قاللمجي!اللهرسولعنعنهاللهرضي

.")2(سنةأربعينلمسيرة

أعلم.والله،ضعيفةالنسخةوهذه،أصحهريرةأبيوحديث

بنيعقوبثنا،فارسبنأحمدبنجعفرثنا:أبوالشيخوروى

عن،عبداللهبنسالمعنبكر،أبيبنخالدحدثنا،معنثناحميد،

الجنةأهلمنهيدخلائذيالباب":قالع!يمالئبيأنعنهاللهرضيأبيه

)1(

)2(

"أ!.فيليس

فيوأحمد)249(،رقمالمنتخبفيكمامسندهفيحميدبنعبدأخرجه

الجئةصفةفيوأبونعيم(،)1275برقممسندهفيوأبويعلى92(،)3/المسند

وغيرهم.(1)77رقم

فيهاسعيدأبيعنالهيثمأبيعندريمج"احاديثأحمد:الامامقال

112(.)3/"الكامل":ضعف"

بهفليسالاسنادبهذاهكذا"ماكانالاسناد:هذاعنمعينابنقاللكن

".ثقةوأبوالهيثم،ثقةدزاح،بأس

أئهدريمجفيمعينبنيحىقوللهذكر-فقدالرازيفضلكتعمبهلكن

:عديلابن"الكامل"انظر:".كرامةولابثقة"ماهو:فضلكفقال-ثقة

.)3/113(
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حتى،عليهليضطغطون)2(إلهمثمثلاثا،المجود)1(الراكبمسيرة

."تزولمناكبهمتكاد

.عنه)3(أبونعيمرواه

بينكماالمصراعينمابين"إن:عليهالمتفقللحديثمطابقوهذا

لامجرىأسرععلىالاجادةغاية(المجؤد)الراكبفإن."وبصرى-
)4(ا

منه.قريبأوالقدرهذافيالمسافةهذهيقطع،نهاراولاليلايفتر

بنفحماد،رواتهاضطربفقد:معاويةبنحكيمحديثوأفا

التقديرعنهذكروخالدعاما،بأربعينالئقديرالجريريعنذكرسلمة

من،عامابأربعينالتقديرفيالمرفوعسعيدأبيوحديث،سنينبسبع

ير)6(
دزاج:أحاديث":أحمدالامامقال.الهيثمأبيعندراج:يق

النسائي:وقال"ضعيف")8(،:الرازيأبوحاتموقالمناكير")7(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ب،د،هـ"المجد".في

."ليضغطون":التخريجمصدرفي

والبيهقي)2548(،رقموالترمذي)917(،:الجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

وغيرهم.)925(رقموالنشورالبعثفي

هذاعن-البخارييعني-محمذاسألت"غريبحديثهذا":الرمذيقال

."عبداللهبنسالمعنمناكيربكرأبيبنلخالد:وقال،يعرفهفلمالحديث

016(.)2/السثة":"مصابيحمنكر"،"ضعيف:البغويوقال

.(11ص)5البابهذااولفيتقدم

."كذا"بقولهالكلمةهذهعلى11"ناسخعلق

اثبث.ماوالصواب"طريقةإعلىالنسخجميعفي

.(424)3/:"الجرح".منكر"حديثه"دزاج:والتعديلالجرحفي

-وكانابومحمد:قال،صنعةحديثهفيدراج":4(42)3/والتعديلالجرحفي
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.")1(بالقويليس"

حديثوالعلةوالشذوذالاضطرابعنالسالمالمرفوعفالصحيح

ليسمعاويةبنحكيمحديثأنعلى،صحتهعلىالمتفقهريرةأبي

،موقوفالحديثفيمدرجألهويحتمل،الرفعبطاهرفيهالتقدير

أعلم.والله،غزوانبنعتبةكحديثفيكون

)1(

."..قاضادرجم!جا

)8/477-048(.للمزي"الكمال"تهذيب:انظر
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عشرالحاديالباب

حلقذاتوأنهاأبوابهاصفةفي

الم)مفنحهالحسنعنخليد،عن،مسلمبنالوليدروى

.(ترى)1أبواب:قال5(0]ص/!(الابوب

منظاهرهايرى"أبواب:قالقتادةعنخليدعنأيضاوذكر

لها:مايقالوتفهم،وتكلمتتكفمظاهرها،منوباطنهاباطنها،

.انغلقي"انفتحي

محمدثنا،القيسيمحمدبنعبداللهبنمحمدثنا:أبوالشيخوقال

بنعبداللهثنا،الحواريأبيبنأحمدثنا،إسحاقابن

فيوالطبري)18(،رقمالفردوسوصففيالسلميحبيبابنأخرجه)1(

)172(.رقم"الجنة"صفةفيوأبونعيم201(،)16/تفسيره

بنالوليدعنسهلبنوعليموسىبنوأسدرشيدبنداودطريقمن

به.مسلم

الثاني.باللفظوالاخران،المؤلفساقهالذيالأولباللفظداودرواه

عمار.بنهشاموخالفهم

الثاني.باللفظالمؤلفساقهكما،قتادةعنخليدعنالوليدعنفرواه

)173(.رقمالجنةصفةفيأبونعيماخرجه

الثاني.باللفظالبصريالحسنعنأذهالصوابولعل

الثاني.اللفظبنحوالحسنعندعلجبنخليدعننفيلابنمارواهبدليل

174(.)23/:الطبريأخرجه

":الكمال"تهذيبانظر:،ضعيفوهوخليدعلىمدارهوالأثر

.)8/703-903(
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.)1(س
فباب،ابوابأربعةالجنةفيمؤمن"لكل:قالالفزاريعن،ب-

منازواجهعليهيدخلوباب،الملائكةمنزوارهمنهعليهيدخل

ينظرشاءإذايفتحه،النارأهلوبينبينهفيمامقفلوباب،العينالحور

فيهيدخل،السلامداروبينبينهفيماوباب،عليهالنعمةلتعظمإليهم

.شاء")2(إذاربهعلى

بنانسعن)3(،النميريزيادعنصالحابيبنسهيلروىوقد

يأخذمنأولأنا":غ!يماللهرسولقال:قال]93/ب[عنهاللهرضيمالك

فخر")4(.ولاالجنةباببحلقة

زيدبنعليعنعيينةابنروايةمن:الطويلالشفاعةحديثوفي

باببحلقة"فاخذ:ع!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنسيعن

.(فأقعقعها")الجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الرجل.هذاعلىاقفولم"عتاب"نعيمأبيوعندالنسخجميعفيكذا

.مقطوعوهو(،)174رقم"الجئة"صفةفيأبونعيمأخرجه

واحمدالأصبهانيالشيخابيسوىرجالهتراجمعلىاقفلموالإسناد

.الحواريابيبن

"البهري""ا"حاشيةعلىونسخة،د،هـ""بوفي"المهدي"،:"ا،ح"في

خطأ.وكلاهما

"صفةفيوابونعيم)5043(،رقم281()7/:"مسنده"فيأبويعلىاخرجه

.()182رقم"الجتة

واحد.غيرضعفه،النميريزيادعلىمدارهوالحديث

294-394(.)9/:"الكمالتهذيب":انظر

)3148(،برقموالترمذي)4012(رقممسندهفيالحميدياخرجه
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.وتحركتقعقعحسيةحلقةألهافيصريحوهذا

غ!يمالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنأبيهعنسهيلوروى

.")1(ليفيؤذنالجنةبابحلقةآخذ":قال

الحقالملكاللهإلألاإلهقال"من:عنهاللهرضيعليعنويذكر

وحشةمن)2(وامن،الفقرمنأمانله-كانمرةمئةيومكلفي-المبين

.")3(الجنةباببهواستقرع،الغنىبهواستجلب،القبر

)1(

)2(

)3(

)51(.رقم""سننهفيوالدارمي

حسن".حديث"هذا:الترمذيقال

عمروأبيبنوعمروالبنانيثابترواه:اخروجهمنأنسعنصحوقد

بحلقةفآخذ،الجنةباب"فآتي:وفيه،الطويلالشفاعةحديثفيأنسعن

ثابت.لفظ"...فاسنفنح،الباب

روايةمن)791(رقممسلمفيوأصله247(،و144)3/أحمدأخرجه

ثابت.

)184(.برقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

ضعيف،وهو-المدينيبنعلي-والدالمدنيجعفربنعبداللهوفيه

)14/937-384(.الكمالتهذيب:انظر

صالج.أبيبنسهيلعلىفيهوهممماالحديثهذاولعل

."واومن":هـ"،د،،جا"في

028(،)8/:"الحلية"وفي)185(،رقم("الجنة"صفةفيأبونعيماخرجه

شيوخه"معجم"فيعساكروابن)12/453(،:بغداد""تاريخفيوالخطيب

رقم)266(.

هذاوغانم،مالكالامامعنالفضلبنغانمبهتفزد،باطلحديثوهو

بغداد":"تاريخنظر:بشيء"،ليس"ضعيف:معينبنيحمىفيهقال

.)12/354(
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فصل

أبوابهاكانت،بعضفوقبعضهادرجاتالجنانكانتولما

علتوكلماتحتها،التيالجنةبابفوقالعاليةالجنةوباب،كذلك

وسعبحسبالبابوسعة،دونهأوسعممافعاليها،اتسعتالجنة

مصراعيمابينمسافةفيجاءالذيالاختلافوجههذاولعل،الجنة

بعض.منأعلىبعضهاأبوابهافإن،الباب

كما،الأممسائردون]03/ا[منهيدخلونمختصبابالأمةولهذه

:قالبم!يمالنبيعنعنهمااللهرضيعمرابنحديثمن"المسند"في

إلهمثم،ثلاثاالراكبمسيرةعرضهالجنةمنهيدخلونائذيأمتيباب"

.")2(تزولمناكبهمتكادحتىعليهلينضغطون)1(

أتاني":بم!يمالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن:وفيه

")3(أمتيمنهتدخلالذيالجنةبابفأراني،بيديفأخذ،جبريل

)1(

)2(

)3(

."ليضطغطون":"د"فيو،"لينضغطونا:"هـ،ح،ا"في

يثبت.لاوهو-118(،117)ص/تخريجهتقدم

فضائلعلىزوائدهفيأحمدبنوعبدالله)4652(،برقمابوداوداخرجه

فيوأبونعيم)69(رقمالسئةفيشاهينوابن395(و)258رقمالصحابة

وغيرهم.)03(رقم"وغيرهمالأربعةالخلفاءفضائل"

.فذكرههريرةأبيعنجعدةمولىخالدابيطريقمن

".يعرف"لا:الذهبيقال،جعدةمولىأبوخالدفيهضعيفوسنده

.(4101رقم)368(0)6/:الميزان

ابيعنجعدةالمولىيحىأبيعن:الحديثهذابعضهمجعل:تنبيه

=هريرةأبيعنالأشجعيسليمانحازمابيعنبعضهموجعله،هريرة
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الحديث.

.)1(تعالىاللهشاءإنبتمامهوسيأتي

قيسبنعمروعنأبوشهابحدثنا:البزارهشامبنخلفوقال

طالبأبيبنعليعنضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبيعن،الملائي

قرأ:ثم،بعضفوقبعضهاهكذاالجنةأبوابإن":قالعنهاللهرضي

فيبشجرةعندهاهمإذا73[]الزمر/أبؤبها(وهاوفتحثضذإذا)حتى+

بطونهمفيتتركفلاأحديهما،منفيشربون،تجريانعينانأصلها

نضرةعليهمفتجري،الا"خرىمنويغتسلون،رمتهإلآأذىولاقذى

قرأ:ثم،أبداهذابعدأبشارهمتغيرولا،رؤوسهمتشعثفلا،النعيم

يعرفوهو،الرجلفيدخل73[]الزمر/!(خلدين)لمجتؤفادظوها

الأهليستبشركما،برؤيتهمفيستبشرون،الولدانويتلقاهم،منزلته

فيخبرونهمأزواجهمإلى)2(فينطلقون،الغيبةمنيقدمبالحميم

بيته،إلىفيدخل،البابإلىفتقوم؟رأيتهأنت:فتقول،بمعاينتهم

علىأشس!قدهوف!ذا،بيتهأساسإلىفينظر،سريرهعلىفيتكىء

سمك)3(إلىرأسهيرفعثم،وأصفروأحمرأخضرفيينظرثم،اللؤلؤ

هدنناالدبدئهالحضد):فيقول،بصرهلالتمعلهخلقألهولولا،بيته

الثقاتمنجماعةوخالفهميسرةبنعمرانفيهاضطربخطأ،وكلاهما

المشهور.وهوالمخرجبالوجهفرووه

.(22)9ص()26الباب:انطر(1)

."فيتطلعون""ب"في)2(

"سقف".التخريحمصادربعضوفي،النسخجميعفيكذا)3(
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43[")1(]الأعراف/(الئههدناأنلؤلالنهتدىكاومالهذا

أعلم.

والله[ب/04].

وابنرقم)0145(،المباركلابنالزهدعلىزوائدهفيالمروزياخرجه)1(

مسندهفيراهويهبنواسحاق128(،و":)122الفردوس"وصففيحبيب

)24/35(،تفسيرهفيوالطبريرقم)1046(العاليةالمطالبفيكما

وغيرهم.281(،رقم)028"الجئة"صفةفيوابونعيم

كانفإن،عليعنومناكيرمفاريدوله،صدوقضمرةبنعاصموفيه

علي.عنثابتفهوهكذا،حفطه

.والبوصيريحجرابنالحافظصححهوالحديث
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عشرالثانيالباب

والبابالبابمابينمسافةذكرفي

حمزةبنإبراهيمبنحدثنامصعب:"الطبراني"معجمفيروينا

بنإبراهيمحدثناقالا:)1(العسكريالصقربن،وعبداللهالزبيري

بنعبدالرحمنبنالمغيرةبنعبدالرحمنحدثنا،الحزاميالمنذر

،الأنصاريعيالشبنعبدالرحمن)2(حدثني،حزامبنخالدبنعبدالله

المنتفق.بنحاجببنعبداللهبنالأسودبندلهمحدثنا

لقيطأن،لقيطبنعاصمعنأبوالأسودأيضاوحدثنيه:دلهمقال

فمااللهيارسولقلت:قالع!يماللهرسولإلىوافداخرجعامرابن

إلآبابانمامنهنأبوابسبعةللئارإن،إلهكلعمر:قالوالنار؟الجنة

مامنهن،أبوابثمانيةللجنةوانعاما،سبعينبينهماالراكبيسير

.)3(بطولهالحديثوذكرعاما"سبعينبينهماالراكبيسيرإلآبابان

)1(

)2(

)3(

."لصقرا"لبد"لصقيرا":"د،ب"وفي،"لسكريا":هـ"،د،ج،ب،أ"في

خطأ.وكلاهما

من"ب".سقط

بنوعبداللهمطولا،رقم)477(211-214(الكبير)91/فيالطبرانيأخرجه

السنةفيعاصمأبيوابنمطؤلا،المسند)4/13-14(علىزوائدهفيأحمد

)فيمختصرا"تاريخه")3/924-025(فيوالبخاريو)636(رقم)524(

دلهم(ترجمة

.(رقم)191الرؤيةفيوالدارقطنيرقم)271(التوحيدفيخزيمةوابن

لمعبداللهبنوالأسودعياشبنوعبدالرحمنالأسودبندلهمسندهوفي

71(.و)7/و)6/192()4/32(الثقاتفيحبانابنإلآيوثقهم
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مابينلأن؛والبابالباببينالمسافةهذهأنمنهالظاهر)1(وهذا

علىحملهيمكنولاعاما""سبعينبالتقديريحتمللاوبصرىمكة

أعلم.والله،"بابانمامنهن":لقوله،معينباب

)1(

القيم.وابنالحاكمصححهوالحديث

،إسنادهفييتكلمولمأحد،ينكره"لمالحديثهذاانمندهابنوذكر

المعاد)3/678(.زاد"..والتسليمالقبولسبيلعلىرووهبل

نكارة".بعضهافيوالفاظهجذا،غريبحديث"هذا:كثيرابنوقال

جذا".غريبحديث"وهو:لقيظبنعاصمترجمةفيحجرابنوقال

الرسالة.مؤيسمة:ط26(0)2/التهذيبتهذيب

"...ولا)7/9347(:الذهبياستدراكمختصرفيالملقنابنوقال

المذكورالأسودبندلهموجهالة،لنكارتهالصحاحفيهذايدخلأنينبغي

هذه".أن"والظاهر"د":فيوجاءمن"بأ،سقط
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عشرالثالثالباب

هي؟واينالجنهمكانفي

اقتم!!عندهاسذثعند!أخرئنزلةاهولقذؤ):تعالىاللهقال

فوقالمنتهىسدرةانثبتوقد13-15[.]النجم/!(ائماوىجنة

فيقبضاللهعندمنينزلماإليهاينتهيلأله"1(؛بذلكوسميت،السماء

منها)2(.فيقبضإليهيصعدوما،منها

.22[]الذاريات/!(لوعونوماالمحآءرزممروفى):تعالىوقال

.")3(هوالجنة":مجاهدعننجيحأبيابنقال

عنه.الناستلقاهوكذللب

:قالمجاهدعنأيضاوغيره"تفسيره"فيالمنذرابنذكروقد

.والنار")4(هوالجنة"

فيليستالسافلينأسفلفيالنارفإنتفسير،إلىيحتاجوهذا

أبوصالحوقاله،عنهنجيحأبيابنروايةفيماقالههذاومعنى،السماء

.(السماء")منيأتيكلاهماوالشر"الخير:عباسابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب":"لأئها".في

"ج".منسقطمنها"فيقبضإليه"ومايصعد:قوله

602(،)16/والطبريص)961(،مجاهدتفسير:انظر

المنثور)6/137(.الدرفيكماتفسيره

)3/277(.العلومبحرتفسيرهفيالسمرقنديذكره

34(.المسير)8/زادفيالجوزيابنذكره
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منالسماءفيثابتمقدروالنارالجنةأسبابالمعنىهذاوعلى

الله.عند

حدثنا،أبانبنعبدالعزيزحدثنا:اسامةأبيبنالحاربوقال

بنبشرعن،يعقوبأبيبنعبداللهبنمحمدحدثنا،ميمونبنمهدي

اللهخليقةاكرم"إن:يقولسلامبنعبداللهسمعت:قالشغاف

.عنه)1(أبونعيمرواهالسماء"فيالجنةوان،!شي!أبوالقاسم

مرفوعا.يعقوبابيبنمحمدعن،راشدبنمعمرورواه:وقال

عمروحدثناالناقدعمروحدثنا:قال،منيعابنطريقمنساقهثم

.مرفوعا)2()3(بهمعمرعن،اعينبنموسىحدثنا،عثمانابن]31/ا[

)1(

)2(

)3(

فيكمامسندهفياسامةابيابنوالحاربرقم)131(،الجنةصفةفي

)3851(.العاليةالمطالب

ابنوكذبه،متروكوهو،الكوفيالأمويهوابانبنعبدالعزيزسندهفي

4(.)830التقريب،وغيرهمعين

ومحمدوعفانالتبوذكيإسماعيلبنموسى:تابعهعبدالعزيزتوبعوقد

.نحوهبهميمونبنمهديعنكلهمخداشبنوخالدكثيرابن

)4/612(المستدركفيوالحاكم)2/76(،تاريخهفيالبخارياخرجه

رقم)8986(.

."...،يخرجاهولمالإسناد،صحيححديث"هذاالحاكموقال

وسقط،"ج"منسقط"مرفوعا"إلى"منيعابنطريقمنساقه"ثم:قولهمن

.مرفوعا""!ب"من

رقم)131(.الجثةصفةفيابونعيماخرجه

=وقال،متروك:والأزديالنسائيقالالكلابيعثمانبنعمرو:وفيه
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عنعبيداللهبنمحمدحدثنا،فضيلبنمحمدطريقمنساقثم

السماءفي"الجنة:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعن،عطية

في]41/ب[وجهنم،القيامةيومشاءحيثاللهويجعلها،السابعة

.")1(السابعةالأرض

،الزبيريأبوأحمدحدثناإسحاقبنأحمدحدثنا:مندهابنوقال

عنالزعراء،أبيعنكهيلبنسلمةعن،عبداللهبنمحمدحدثنا

اللهجعلهاالقيامةيومكانفإذا،الرابعةالسماءفوق"الجنة:قالعبدالله

جعلهاالقيامةيومكانفإذا)2(،السابعةالأرضفيوالنار،يشاءحيث

يشاء(")3(.حيثالله

)1(

)2(

)3(

حفظهمنالئاسيحدثبالرقةأعمىشيخاكان،فيه"يتكلمون:أبوحاتم

الكمالتهذيبانظر:."كتابهفييصيبونهلامنكرةبأحاديث

14(.ط)22/148

محمدسمععمنمعمرعنالزهد)893(فيالمباركابنرواهفقدوأيضا

.موقوفأنهوالصحيح.بنحوهيعقوبإبيبنعبداللهابن

رقم)132(.الجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

قال،العرزميسليمانابيبنعبيداللهبنمحمدفيهجذا،ضعيفوسنده

فيه"النقلأئمةبينإعرفهخلافبلاالحديث"متروك:المدخلفيالحاكم

)3/638(.التهذيبتهذيب

)الزعراء(.بدل)الزبعرى(وايضا"السفلى"،"ا"وحاشية"هـ"في

والنشورالبعثفيوالبيهقيرقم)134(،الجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

06(.رقم)0العظمةفيوأبوالشيخ05(،رقم)0

فييتابع"ولا:البخاريقالء،هانىبنعبداللهواسمهأبوالزعراء،وفيه

.حبانوابنوالعجليسعدابنووثقه."الشفاعةفيمسعودابنعنحديثه

)2/448(.التهذيبوتهذيب314(،للعقيلي)3/الكبيرالضعفاء:انظر
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سبعفوق:قال؟الجنةأينعباسلابن"قلتمجاهد:وقال

.")1(مطبقةأبحرسبعةتحت:قالالنار؟فأين:قلت،سماوات

عنإسرائيلعنالزبيريعنإسحاقبنأحمدعن،مندهابنرواه

مجاهد.عن،يحيىأبي

يونس،بنعيسىحدثنا:شيبةأبيبنأبوبكررواهالذيالأثروأما

:قالعمرو،بنعبداللهعن،معدانبنخالدعنيزيد،بنثورعن

أرواحوان،مرةعامكلفيتنشرالشمسبقرونمعلقةمطوية"الجنة

.)3("الجنةثمرمنيرزقونيتعارفونكالزرازير)2(طيرفيالمومنين

فيه؛تناقضولا،واخرهكلامهأولبينالتناقضمنهيطهرقدفهذا

كلفيبالشمسسبحانهاللهيحدثهماالشمسبقرونالمعلقةالجنةفإن

مذكراتعالىاللهجعله)4(والنبات،والفواكهالثمارأنواعمنمرةسنة

والآ؛بتلكمذكرةالنارهذهجعلكماعليها،دالةواية،الجنةبتلك

الشمس،بقرونمعلقةليمستوالأرضالسماواتعرضهاالتيفالجثة

)1(

)2(

)3(

)4(

رقم)135(.الجئةصفةفيأبونعيماخرجه

)8444(.التقريب:انظر،الحديثليق:القتاتابويحى:وفيه

548(.)1/الصحاح:انظر،طائروهو:زرزورجمعالزرازير:

"صفةفيوأبونعيمرقم)67933(،)7/56(مصنفهفيشيبةابيابنأخرجه

وغيرهم.رقم)228(والنشور""البعثفيوالبيهقي(رقم)133"الجئة

..،باطلحديث"هذا032-321(::)1/"الأباطيل"فيالجورقانيقال

شيئا".عمروابنمنيسمعلممعدانبنوخالد

.والثمار"":"ب"في
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منها.وأكبرالشمسفوقوهي

درجةمئةالجنة"إن:قالالهمج!معنه""الصحيحينفيثبتوقد

.")1(والأرضالسماءبينكمادرجتينكلمابين

أعلم.والله،والارتفاعالعلوغايةفيألهاعلىيدلوهذا

احدهما.هذالفظانلهوالحديث

السماءبينكمادرجتينكلمابيندرجةمئةالجنةفي"إن:والثاني

."سبيلهفيللمجاهديناللهاعدهاوالأرض

اكثرالجنةدرجيكونأنينفيلاوهو)2(،اللفظهذايرجحوشيخنا

)1(

)2(

اللفظ.بهذاالصحيحفيعليهأقفلم

:الترمذيعندالصامتبنعبادةحديثمناللفظبهذاوردوائما

بنوعبد)16/37(تفسيرهفيوالطبري321(،و)5/316وأحمد)2531(

وغيرهم.رقم)225("الجنة"صفةفيوأبونعيم(رقم)182المنتخبحميد

.عبادةعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدطريقمن

وسياتي.ومتنهسندهفياختلافالحديثفيوقعفقدمعلولةروايةوهي

الاختصار:وجهعلىذلكبيان

عليه:واختلفيساربنعطاءيرويهالحديثان

عليه:واختلفعطاءعنأسلمبنزيدفرواه1-

جعفربنومحمدميسرةبنوحفصسعدبنوهشامالدراورديفرواه-

.فذكرهجبلبنمعاذعنعطاءعناسلمبنزيدعنكلهمكثيرابيابن

مابينمثلمنهادرجتينكلبيندرجةمائةالجنة.فإن.".:فيهولفظه

."...والأرضالسماء

ماجهوابن32(ط327)02/رقموالطبراني)5/241(أحمداخرجه

وغيرهم.)4331(
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منذ

اسما

)1(

وتسعينتسعةللهإن":الصحيحالحديثفيقولههذاونظير،لك

.")1(الجنةدخلأحصاهامن،

العوذي.يحىبنهماموخالفهم-

الأؤلباللفظفذكرهالصامتبنعبادهعنيساربنعطاءعنزيدعنفرواه

تخريجه.تقدم

حديثمنأصحعندي"وهذا:فقالالجماعةروايةالترمذيورجح

"..جبلبنمعاذيدركلموعطاء،...همام

:جحادةبنومحمدالمدنيعليبنهلالورواه3-و2

.هريرةأبيعنيساربنعطاءعن:فقالا

باللفظجحادةابنوذكره،المؤلفذكرهالذيالثانيباللفظهلالفذكره

.مختصراالأؤل

ولامعنى،لفطاعليهيختلفولم،مدنيلأله؛الصوابهو:هلالولفظ

تيمية.ابنالاسلاموشيخالبخاريذهبواليه

درجات:باب)4(،الجهاد،)06(صحيحهفيالبخاريأخرجهفقد

.رقم)2637((2801)3/.اللهسبيلفيالمجاهدين

."غريب"حسن:وقال(2)528والترمذي،(292المسند)2/فيوأحمد

:الدرداءأبيحديثمنالثانياللفظهذاجاءفقدوأيضا

فيعساكروابن)1/302(،تاريخهفيوالبخاري02(،)6/النسائيعند

.(66)55/دمشقتاريخ

بأسلا":عديابنوقال،شاهينابنو"لقه،الشاميعيسىبنمحمدوفيه

مستقيم:حبانوابنالحاكمأبوأحمدوقال."...الحديثحسنوهو،..به

."بهيحتجولاحديثهيكتبلا":الزازيأبوحاتموقال.الحديث

.25(ط254)26/الكمالتهذيب:انظر

أعلم.والله،بهبأسلافالسند

=هريرةابيحديثمن)2677(برقمومسلم)5796(،برقمالبخاريأخرجه
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فيواحدةجملةالكلامفيكونالعدد،هذاأسمائهجملةمنأي

الموضعين.

فيدرجةفي،كلههذافوقلمجمنبينامنزلةأنهذاصحةعلىويدل

والجنةبالجهاد،أمتهاحادينالهاالمئةوتلك،درجةفوقهاليسالجنة

كما،العرشوسقفه،الفردوسهو:ووسطها،اوسعهااعلاهامقببة

فإله،الفردوسفاسألوهاللهسألتم"إذا:الصحيحالحديثفيلمجمقال

أنهارتفجرومنه،الرحمنعرشوفوقه)1(،الجنةوأعلىالجنةوسط

")2(.الجنة

"وفوقه"رواهمنرواية"والصواب:المزيأبوالحجاجشيخناقال

.")3(الرحمنعرشوسقفه:أي،ظرفلااسمألهعلىالقافبضم

سقفهاوالعرش،العرشتحت)4(جميعهافالجنةقيل:فإن

منه.أكبروالعرش،والأرضالسماواتوسعالكرسيفإن،]42/ب[

)11

)21

)31

)41

،الجنانمندونهمماالفردوسإلىأقربالعرشكانلما:قيل

عنه.اللهرضي

"أ".منسقط"الجنة"وأعلى:قوله

."..درجةمائةالجئةفي"إن:المتقدمهريرةأبيلحديثتتمةهو

رقم)8792(.صحيحهفيالبخاريعنداللفظوهذا

414(.)13/الباريفتحراجع

"غير".،هـ":"ا،جفي
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منماتحتهدونله)2(سقفاكان=)1(العرشدونفوقهجنةلابحيث

ادناهامنالصعوديكونارتفاعهاوغاية)3(الجنةسعةولعظم،الجنان

لقارىءيقالكما،درجةفوقدرجة،فشيئاشيئابالتدريجأعلاهاإلى

.تقرؤها")4(ايةاخرعندمنزلتكفإن،وارق"اقرأ:القران

تكونوأن،حفظهاخرعندمنزلتهتكونان:شيئينيحتملوهذا

أعلم.والله،لمحفوظهتلاوتهاخرعند

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منسقط"عرشإلى"إلى"اقرب":قولهمن

فقط."ا"فيليس

"الجنان"."أ"في

وابن،(291واحمد)2/،(1رقم)464وابوداود،(192رقم)4الترمذيأخرجه

وغيرهم.،(0302)رقم(1/973)والحاكم،7(66)3/حبان

.فذكرهعمروبنعبداللهعنحبيشبنزرعنالنجودابيبنعاصمطريقمن

".صحيح"حسن:الترمذيقال

الذهبي.ووافقهوالحاكمحبانوابنالترمذيصححهوالحديث

.بمعناهعليهاموقوفاوعائشةسعيدوابي،هريرةابيعنشواهد:وله

القراناهلواخلاق)ص/37-38(،عبيدلأبيالقرانفضائلانظر:

.(15-48)ص/للآجري
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عشرالرابعالباب

الجنةمفتاحفي

بنعبداللهعن،عياشبنإسماعيلحدثنا:عرفةبنالحسنقال

رضيجبلبنمعاذعنحوشببنشهرعنحسينأبيبنعبدالرحمن

إلأإلهلاأنشهادةالجنةمفتاح"ع!:اللهرسولليقال:قالعنهالله

اللهم()1(.

"مفاتيح:ولفظه"مسنده"فيأحمدالامامرواه

.")3(اللهإلأإلهلاأنشهادة

الجنة1[]32/)2(

)1(

)2(

)3(

)4/38-93(.الكاملفيعديوابنالدعاء)3/9147(،فيالطبرانيأخرجه

إسماعيلعنكلاهماالحمانيويحىالزبيديالعلاءبنإبراهيمطريقمن

مثله.بهعئاشبن

المسند.فيكما،الصوابهووالمثبت،"مفتاح"النسخباقيوفي"ب"من

رقم)7/401(مسندهفيوالبزار)5/242(،مسندهفياحمداخرجه

)918(.الجنةصفةفيوأبونعيم)0266(،

بنومحمدالبيكنديسلامبنومحمدمهديبنإبراهيمطريقمن

مثله.بهعياشبنإسماعيلعنكلهمعياشبنإسماعيل

إسماعيلاضطرابمن"مفاتيح""مفتاح"المتنفيالاختلافوهذا:قلت

ف!نمنها،وهذا،الشامأهلغيرعنروايتهضعفإلىيرجعوهوعياشابن

مكي.هذاعبدالرحمنبنعبدالله

عنه".اللهرضيجبلبنمعاذمنيسمعلمحوشببن"شهر:البزارقال

رجب.وابنالهيثميبالانقطاعاعلهوكذا

.(ص)16رجبلابنالاخلاصوكلمةالزوائد)1/16(،مجمع:انظر
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أليس:لهقيلالهمنبهبنوهبعن"صحيحه"فيالبخاريوذكر

ولهإلآمفتاحمنليسولكن،بلى:قال؟اللهإلآإلهلا)1(الجنةمفتاح

.)2(يفتحلموالآ،لكفتحأسنانلهبمفتاحأتيتفإن،أسنان

قال:قالعنهاللهرضيأنسعنابانحديثمنأبونعيموروى

.")4(اللهلآإ"لاإله:قال؟الجنة)3(مامفاتيح،اللهيارسولأعرابي

بنيزيدعنمجاهدعنالأعمشحديثمنالشيخأبووذكر

.(")6(الجنةمفاتيحالسيوف"إن:مالسجره
)5(--

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.االلهمإلاإلهألاشهادة"بعدالجنة""جفي

آخركانومنالجنائز،في:بابالجنائز،)1("92"فيالبخاريذكره

منبه.بنلوهبوقيل:بلفظ)1/417(،اللهإلالاإله:كلامه

رقم)191("الجنة"صفةفيوأبونعيم59(،الكبير)1/تاريخهفيووصله

وغيرهما.

."مفتاح":هـ""في

رقم)091(."الجنة"صفةفيأبونعيمأخرجه

انظر:،الحديثمتروكوهو:البصريعياشأبيبنأبانوفيه

)142(.التقريب

خطأ.وهو"سخبرة"النسخباقيوفي،"أ"حاشيةعلىونسخة"هـ"من

رقم)291(.الجنةصفةفيإبونعيمأخرجه

لهليستوالصحيح،صحبتهفيمختلفشجرةبنويزيد،موقوفوهو

وغيرهما.مندهوابنأبوزرعةقالكماصحبة

226(.)65/دمشقوتاريخ271(،)9/والتعديلالجرح:انظر

الغيلانياتفيالشافعيبكرابيعندمرفوعاالحديثهذارويوقد

022(.)65/تاريخهفيعساكروابنرقم)637(،

انظر:.بالكذبمتهموهوالكديمي،يونسبنمحمدفيه،يثبتولا
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قال:قالعنهاللهرضيجبلبنمعاذحديثمن"المسند"وفي

:قال،بلى:قلت؟الجنةأبوابمنبابعلىادالكألا":اللهرسول

.")1(باللهإلاقوةولاحول"لا

مفتاحفجعل،بهيفتحمفتاحامطلوبلكلسبحانهاللهجعلوقد

الطهور)2(")3(،:الصلاة"مفتاح:لمجتقالكماالطهور،:الصلاة

)1(

)2(

)3(

66(.)27/الكمالتهذيب

موقوفا"،الأعمشعنوالمحفوظ،ضعيف"الكديميحجر:ابنقال

343(.)6/الاصابة

والليلةاليومعملفيوالنسائي)5/228(،مسندهفيأحمدأخرجه

وغيرهم.رقم)128(المنتخبمسندهفيحميدبنوعبدرقم)357(،

.فذكرهمعاذعنالأسديمالكبنمسعودرزينأبيطريقمن

ابنمنسمعيكونأنينكرشعبةكانفقدمعاذ،منيسمعلموأبورزين

هـ.18سنةتوفيومعاذهـ،32سنةتوفيمسعودوابنشيئا،مسعود

قيلوقد،السائببنعطاءعنسلمةبنحمادروايةمنالحديثوايضا

.وبعدهاختلاطهقبلعطاءمنحمادسمع

33(.ص)324-هالنيراتوالكواكب947(،)27/الكمالتهذيبانطر:

"ب".منسقطالطهور"الصلاة"مفتاح:قوله

رقم)275(،ماجةوابنرقم)61(،وأبوداودرقم)3(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.(912وأحمد)1/

عليعنالحنفيةبنمحمدعنعقيلبنمحمدبنعبداللهطريقمن

مرفوعا.فذكره

الكاملفيعديابنعذهوالحديثلين،وفيهعقيلابنفيهوالحديث

منكراته.من912()4/

".وأحسنالبابهذافيشيءٍأصحالحديث"هذا:الترمذيقال

عن=والثابت،عنهميثبتولاالصحابةمنواحدغيرعنجاءوالحديث
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الجنة:ومفتاح،الصدقالبر:ومفتاح،الاحرام:الحجومفتاح

ومفتاحالإصغاء،وحسنالسؤالحسن:العلم)1(ومفتاحالتوحيد،

الولايةومفتاحالشكر،المزيد:ومفتاحالصبر،والظفر:النصر

الرغبة:التوفيقومفتاح،التقوى:الفلاحومفتاح،الذكر)2(:والمحبة

الزهد:الاخرةفيالرغبةومفتاح،الدعاء:الاجابةومفتاح،والرهبة

فيه،التفكرإلىعبادهاللهدعافيماالتفكر:الايمانومفتاح،الدنيافي

فيلهوالاخلاصلهوسلامتهالقلبإسلام:اللهعلىالدخولومفتاح

،القرانتدبر:القلبحياةومفتاح،والتركوالفعلوالبغضالحمث

الرحمة:حصولومفتاح،الذنوبوتركبالأسحار،والتضرع

:الرزقومفتاح،عبيدهنفعفيوالسعي،الخالقعبادةفيالاحسان

اللهطاعةالعز:ومفتاح،والتقوى]43/ب[الاستغفارمعالسعي

خير:كلومفتاح،الأملقصر:للاخرةالاستعدادومفتاح،ورسوله

وطولالدنيا،حب:شوكلومفتاح،الاخرةوالداراللهفيالرغبة

الأمل.

الخيرمفاتيحمعرفةوهو،العلمأبوابانفعمنعظيمبابوهذا

اللهفإن،وتوفيقهحظهعظممنإلأومراعاتهلمعرفتهيوفقلا،والشر

كما،إليهمنهيدخلوبابامفتاحاوشرخيرلكلجعلوتعالىسبحانه

)1(

)2(

موقوفا.مسعودابن

)2/633-635(.تيميةلابنالعمدةشرحمنالصيام:انظر

من"ج".سقط"ومفتاحالتوحيد"إلى"الطهور":قولهمن

"والمحبة".إلىالناسخوقومهاللذكر""المحثة:"د"في
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عنوالغفلة،رسولهبهاللهبعثعماوالاعراضوالكبرالشركجعل

إثم،كلمفتاح:الخمرجعلوكما،للنارمفتاحا=بحقهوالقيامذكره

مفتاح:الصورفيالنظرإطلاقوجعلالزنا،مفتاحالغناء:وجعل

،والحرمانالخيبةمفتاح:والراحةالكسلوجعل،والعشقالطلب

وجعل،النفاقمفتاح:الكذبوجعل،الكفرمفتاح:المعاصيوجعل

غيرمنالمالوأخذ،الرحموقطيعةالبخلمفتاح:والحرصالشح

بدعةكلمفتاح:غ!ي!الرسولبهجاءعماالاعراضوجعل،حله

وضلالة.

يعرفوعقل،صحيحةبصيرةلهمنإلآبهايصدقلاالأموروهذه

يعتنيأنللعبدفينبغي،والشرالخيرمنالوجودومافي،نفسهمافيبه

وراءمنوالله،لهمفاتيحوماجعلت،المفاتيحبمعرفةالاعتناءكل

يسأللا،)1(والفضلالنعمةوله،الحمدولهالملكله،وعدلهتوفيقه

.يسألونوهميفعلعما

".الفضل"وله"ا"حاشيةعلىنسخةفي)1(



عشرالخامسالباب

الذيومنشورها،الجنهتوقيعفي

دخولهاوعند،الموتبعدلأصحابهابهيوقع

مارنكأوما!علتينلفىالأئراركنفإن)!:تعالىاللهقال

.(2-811/المطففين]!(انقربونيشهد!صفومكننب!علثون

)1(كتابةمكتوبالكونهتحقيقا،مرقومكتابكتابهمأنتعالىفأخبر

بمشهدبهلهمويوقعيكتببأذهالأبراركتابتعالىوخص،حقيقية

شهادةيذكرولم،المؤمنينوساداتوالنبيينالملائكةمنالمقربين

به،لهموماوقعالأبرار،بكتابتنويها=الفجار)2(لكتابهؤلاء

تواقيعالملوكتكتبكما،خلقهخواصبينوماظهاراله)3(،واشهارا

المكتوبباسمتنويهاالمملكةأهلوخواصالأمراء،بينتعظمهمن

وتعالى،]33/أ[سبحانهاللهصلاةمننوعوهذا،بذكرهوإشادةله)4(،

.عبدهعلىوملائكته

وأبوعوانة،حبانوابن"،"مسندهفيأحمدالاماموروى

البراءعنزاذانعن،المنهالحديثمنصحيحيهما""فيالاسفرايني

!ي!اللهرسولمعنجرجنا:قالعنهاللهرضيعازبابن

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ح":"كألهفي

خطأ.وهو"الكتاب":""جفي

."لهداواشها":""جفي

."ب"فيليس
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علىكأنحولهوجلسناالقبرعلىلمجماللهرسولفجلس،جنازةإلى)1(

القبرعذابمنبالله"أعوذ:فقالله)2(،يلحدوهوالطير،رؤوسنا

وانقطاعالآخرةمنإقبالفيكانإذاالمؤمنإن:قالثم،مراتثلاب

كلمعالشمسوجوههمعلىكأنالملائكةإليهتنزلتالدنيا؛من

يجيءثم،بصرهمدمنهفجلسواوحنوط)3(،]44/ب[كفنمنهمواحد

أخرجيالطيبةالنفسأيتها:فيقولرأسهعنديجلسحتىالموتملك

منالقطرةتسيلكماتسيلفتخرج:قال،ورضواناللهمنمغفرةإلى

.!)4(!
حتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذا،فيأخذهاالسقاءفي

منهاويخرجالحنوط،وذلكالكفنذلكفيفيجعلوهايأخذوها

فلابهافيصعدون:قال،الأرضوجهعلىوجدتمسكنفحةكأطيب

الروحماهذا:قالواإلا-الملائكةمنملأعلى()يعني-بهايمرون

بهايسمونهكانواالتيأسمائهبأحسن.فلانبنفلان:فيقولون؟الطيب

فيفتحلهفيستفتحونالدنيا،السماءإلىبهاينتهواحتىالدنيا،في

ينتهيحتى؛تليهاالتيالسماءإلىمقربوهاسماءكلمنويشيعه،لهم

اكتبوا:عزوجلاللهفيقول)6(،عزوجلاللهفيهاالتيالسماءإلىبها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الرواياتبعضفيوردتوقد،"في":"ب"في

"ب".فيليس

خاضة.واجسامهمالموتىلاكفانالطيبمنمايخلطهوالحنوط:

045(.)1/النهاية

"ب".فيليس

"اث!.فيليس

عليها.اقفولم،النسخجميعفيكذاااللهمفيهاالتيالسماء"إلى:قوله
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وفيهاخلقتهممنهافإني،الأرضإلىوأعيدوه،عليينفيعبديكتاب

،جسدهفيروحهفتعاد:قال،أخرىتارةأخرجهمومنهاأعيدهم

الله،ربي:فيقولربك؟من:لهفيقولانفيجلسانهملكانفيأتيه

الرجلماهذا:لهفيقولان،الاسلامدينيفيقولمادينك؟:لهفيقولان

وماعلمك؟:لهفيقولان،اللهرسولهو:فيقول؟فيكمبعثالذي

منمنادفينادي:قال،وصدقتبهفامنتاللهكتابقرأت:فيقول

)1(،الجنةمنوألبسوه،الجنةمنفأفرشوهعبديصدقأن:السماء

لهويفسحوطيبها،روحهامنفيأتيه:قال،الجنةإلىبابالهوافتحوا

طيبالثيابحسنالوجهحسنرجلويأتيه:قال،بصرهمدقبرهفي

فيقول،توعدكنتائذييومكهذايسركبالذيأبشر:فيقول،الريح

أنا:فيقولبالخير؟يجيء)3(الذيالوجهفوجهكأنتمنله)2(:

أرجعحتىالساعةأقمرب،الساعةأقمرد!:فيقول،الصالحعملك

ومالي.أهليإلى

منواقبالالدنيامنانقطاعفيكانإذاالكافرالعبدوإن:قال

()المسوحمعهمالوجوهسودملائكةالسماءمنإليهنزل)4(،الاخرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ج".منسقطالجئة"من"وألبسوه:قوله

"ب".فيليس

مد.من
ظاهر.خطأوهوالدنيا"منهـاقبال،الآخرةمنانقطاع":"ج"في

الققة:وجمعالشعر،منالكساءوهو،مسح:واحده،كثرةجمع:المسوح

695(.)2/العربلسان:انظر.امساح
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عنديجلسحتىالموتملكيجيءثمالبصر)1(،مذمنهفيجلسون

وغضب،اللهمنسخطإلىأخرجي،الخبيثةالنفسأيتها:فيقولرأسه

الضوفمنالسمود)2(ينتزعكمافينترعهاجسدهفيفتفرق:قال

حتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذافيأخذها،المبلول

علىوجدتجيفةريحكأنتنمنهاوتخرح،المسوحتلكفييجعلوها

:قالواإلأالملائكةمنملأعلىبهايمرونفلابهافيصعدون،الأرضوجه

كانالتيأسمائهبأقيح.فلانابنفلان:فيقولون،)3(الخبيثالروحماهذا

فلا(فيستفتح)الدنيا)4(سماءإلىبهاينتهيحتىالدنيا،فيبهايسمى

اتجنةولائذظونالسط.أئوئيالئملالفح):-!ي!اللهرسولقرأثم،لهيفتح

عزوجل:اللهب[4/]هفيقول.(04/]الأعراف(سرألحياطفىالجمليلححى

روحهوتطرح.السفلىالأرضفيسحينفيعبديكتاباكتبوا

لمحتخطفهالسماف!تماخزصتباطهيشركومن):اللهرسولقرأثم،طرحا

فيروحهفتعاد،31(]الحج/!(سجؤم!نفىالرجبهأؤتفوىالطئر

هاه:فيقولرئك؟من:لهفيقولانفيجلسانهملكانويأتيه،جسده

:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلماهذا:لهفيقولان،أدريلا!هاه

فأفرشوه)6(عبديكذبأق،السماءمنمنادفينادي،أدريلا،هاههاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ا")بصؤ(.حاشيةعلىونسخة،د"،"بفي

)1/417(.الصحاح:انظر.اللحمبهايشويالتيالحديدةالشفود:

"الخبيثة".:،هـ""بفي

"ب".سقطالدنيا"السماءإلىبهاينتهي"حتىقوله

له"."فيستفتح"ا"حاشيةعلىنسخةفي

"ب،ج،د".فيليس

144



وسمومها،حرهامنفيأتيهالنار،إلىبابالهوافتحوا]34/ا[النارمن

الوجه،قبيحرجلويأتيه،أضلاعهفيهتختلفحتىقبرهعليهويضيق

الذييومكهذا،يسوؤكبالذيأبشر:فيقول،الريعمنتنالثيابقبيح

بالشر؟يجيء)1(الذيالوجهفوجهكأنتمن:فيقولتوعد،كنت

.")2(الساعةتقملارب:فيقول،الخبيثعملكأنافيقول

.الأولوالمنشور،التوقيعفهذا،بنحوهبطولهأبوداودورواه

فصل

إسحاقحدثنا:"معجمه"فيالطبرانيفقال:الثاليالمنشوروأما

عن،الثوريسفيانعنعبدالرزاقعنالدبري،إبراهيمابن

الفارسيسلمانعنيساربنعطاءعنأنعمبنزيادبنعبدالرحمن

إلأاحدالجنةيدخل"لاع!يو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

فلافيبنلفلاناللهمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسم:بجواز

.")3(دانيةقطوفهاعالييمجنيمأدخلوه

)1(

)2(

)3(

المطبوعة.من

)34(.صعليهالكلامتقدم

291()2/الأوسطوفي)1961(رقم272()6/الكبيرفيالطبرانياخرجه

بغدادتاريخفيوالخطيب)273(،البعثفيوالبيهقي)8792(،رقم

رقم)2/289(المتناهيةالعللفيالجوزيوابنو)7/89()5/8.2(

.)1547(

الطريقافا،!ك!ي!اللهرسولعنيصحلاحديث"هذا:الجوزيابنقال

عننرويلانحن:حنبلبناحمدقالزياد،بنعبدالرحمنففيه:الأول

."...عبدالرحمن
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عبدالواحدبنمحمدأنبأنا،الحاكمحمزةبنسليمانوأخبرنا

عبداللهبنمحمدبنعبدالسلامأنالثقفيزاهرأنبأنا،المقدسي

بنمحمدحدثناالبزاني)1(،عبدالواحدبنالمطهرأنبأنا،أخبرهم

بنمحمدحدثنا،البلخيعليبنمحمدأنبأنامندهبنإسحاق

سعد،بنسعدانحدثنا-،-ثقةزيادبنالعباسحدثناخشام)2(،

الفارسيسلمانعنالنهديعثمانأبيعن،التيميسليمانحدثنا

:الصراطعلىجوازاالمؤمن"يعطى:قالع!ي!النبيانعنهاللهرضي

بنلفلان،الحكيمالعزيزاللهمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسم

.")4(دانيةقطوفها،عاليةجنةأدخلوه،)3(فلان

ثم،القبضتينيوماليمينأصحابقبضةفيالمؤمنوقع:قلت

الجنةأهلديوانفييكتبثم،فيهالروحنفخيومالجنةأهلمنكتب

صه")5(
.المستعانفالله،القيامةيومالمنشورهذايعطىلم،موتهيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.وكلاهما"قيلبراا":"هـ"وفي،"قي"البزا:د"،،جب،ا"في

)984(.رقم)1/948(نقطةلابنالإكمالتكملة:انظر

خطأ.وهو"جس":د"،،جب"في

فقط."ج"من"فلان"ابن:قوله

الأفرادفيوالذارقطني)11/318(،تاريخهفيالبغداديالخطيباخرجه

المتناهيةالعللفيالجوزيوابن2232(،)3/رقمالغرائباطراففيكما

وغيرهم.(51)48رقم(2289/)

"سعدان:الجوزيابنقال"،التيميعنسعدانبه"تفزد:الدراقطنيقال

خشام".بنمحمدوكذلك،مجهول

"ب".منسقط"موته"يوم:قوله
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عشرالسادسالباب

واحدطريقالألهاليس()1وأنهالجنهطريقتوحدفي

اللهصلواتخاتمهمإلىأولهممنالرسلعليهاتفقتمماهذا

يوخدولهذا،تحصىأنمنفأكثر:الجحيمطرقوأفا.عليهموسلامه

صزطىهذاوأن):تعالىكقولهالنارسبلويجمع،سبيلهسبحانهالله

سيلة(عنبكخفئفزقيالسبل]46/ب[تئبعوأولافأتبعوممئحتقيما

.[9/النحلأ(جإبرومنهاالسبيلقمغدالدهوعلى):لوقا.[531/الأنعام1

:وقال،الغيسبل)3(:وهيالقصدعنجائر)2(السبلومنةأي

.41[الحجر/هذاصر!على!تمتقيؤ(أ)

سبيل"هذا:وقال،خطاع!يماللهرسوللناخط:مسعودابنوقال

كلعلىسبلهذه:قالثم،يسارهوعنيمينهعنخطوطاخطثم،الله

م!تقيمافاقبعوصزطىهذاوأن):قرأثم"إليهيدعوشيطانمنهاسبيل

.[)4(531الأنعام/1الاية(السبلولاةدعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

."نهااو":"ب"في

بدلا""السبيل:""جفيووقع،د("،"بمنسقطجائر"السبلومن:اي":قوله

."السبل"من

.""سبيلد("،"بفي

،(11)رقم"السنة"فيوالمروزي،(1/435)"المسند"فيأحمدالإمامأخرجه

34(ط348)2/المستدركفيوالحاكم،و)7()6(رقمصحيحهفيحبانوابن

."يخرجاهولمالاسناد"صحيح:وقال32(14)رقم

.فذكرهمسعود،ابنعنوائلابيعنالنجودأبيبنعاصمطريقمن
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لؤرادلهةر!مجاقذ):تعالىاللهقالفقد:قيلفإن

سبلرضونبماأتبعمفألئهبهيقدى!مببوصهتنب

واحد،سبيلفيتجتمعسبلهي:قيل15-16[]المائدة/(الشلض

شعبهيفهذه،الأعظمالطريقفيوالطرقالجواد)1(بمنزلةوهي

الشجرةساقيجمعكما،شعبةوهي،الايمانيجمعهاالايمان

،خبرهبتصديقاللهداعيإجابةهيالسبلوهذهوشعبها،أغصانها

إلآ.ليسإليهاالداعيإجابةهيالجنةفطريق،أمرهوطاعة

:قال-عنهاللهرضي-جابرعن")2("صحيحهفيالبخاريوروى

بعضهم:وقال،نائمإله:بعضهمفقال،ع!ي!النبيإلىملائكة"جاءت

مثلا،هذالصاحبكمإنفقالوا:،يقظانوالقلبنائمةالعين3ءن

وبعثمأدبةفيهاوجعلدارابنىرجلمثلمثله:فقالوامثلالهفاضربوا

يجبلمومن،المأدبةمنوأكلالداردخلالداعيأجابفمن،داعيا

)1(

)2(

)3(

الاعمش،:)رفعهبهوائلابيعنالمعتمربنومنصورالأعمشورواه

.منصور(:واوقفه

.(4916و1677)5/البزارمسند:انظر

.بمعناهمسعودابنعنخثيمبنالربيعورواه

()5406رقم9235()5/الرقاق)84(في""صحيحهفيالبخارياخرجه

.وغيره

)1/938(.الصحاح،الطريقمعظموهوجادهجمعالجواذ:

ميناءبنسعيدعنحئانبنسليمطريقمن)6852(رقمالبخاريأخرجه

.فذكرهعبداللهبنجابرعن

و"ب".البخاريصحيحمن
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له)1(أؤلوها:فقالوا،المأدبةمنيأكلولمالداريدخللمالداعي

الجئة،:فالدار،يقظانوالقلبنائمةالعينإن:بعضهمفقاليفقهها

عصىومن،اللهأطاعفقدلمجي!محمداأطاعفمنمحمد،:والداعي

."الناسبين3)2(فرومحمد،اللهعصىفقدمحمدا

يوماع!م!راللهرسولعليناخرج:ولفظهعنهالترمذي3/أ[]هورواه

عندوميكائيل،رأسيعندجبريلكأن:المنامفيرأيت"إني:فقال

سمعتاسمع:فقالمثلا،لهاضرب:لصاحبهأحدهمايقولرجلي

اتخذملككمثلافتكومثلمثلكإلما،قلبكعقلواعقل،أذنك

إلىالناسيدعورسولابعثثم،مائدةجعلثم،بيتافيهابنىثم،دارا

الملان،هوفالله،تركهمنومنهمالرسولأجابمنفمنهم،طعامه

أجابانفمن،رسوليامحمدوأنت،الجنةوالبيت،الاسلاموالدار

)3(الجنةدخلومن،الجنةدخلالاسلامدخلومن،الاسلامدخل

.فيها")4(ماأكل

)1(

)2(

)3(

)4(

.البخاريصحيحمن

"وكلاهما:256()13/الفتحفيالحافظقال""فرقالهرويذرأبيروايةوفي

."متجه

.""بفىليس"الجنةدخلمن":قوله

.286(0)برقمالترمذياخرجه

.فذكرهجابرعنهلالأبيبنسعيدطريقمن

جابريدركلم،هلالأبيبنسعيد،مرسلحديمث"هذا:الترمذيقال

بإسناد،الوجههذاغيرمنغسيدالنبيعنالحديثهذارويوقد،عبداللهابن

هذا".منأصح
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عنه-اللهرضي-مسعودبنعبداللهحديثمنالترمذيوصحح

حتىبيديفأخذ،انصرفثمالعشاءلمج!اللهرسولبنا"صلى:قال

لا:قالثمخطا،عليئخطثمفأجلسني،مكةبطحاءإلىبيخرح

لافإلهم؛تكلمهمفلارجالإليكسينتهيفإلهخطك،تبرحن

فيجالس!أنافبيناأراد،حيثلمجي!اللهرسولمضىثم،يكلمونك

أربدلا،وأجسامهمأشعارهم)1(،الزطكألهمرجالأتانيإذ،خطي

يصدرونثم،الخظيجاوزونلاإليوينتهون،قشراارىولا،عورة

اللهرسوللكن،الليلاخرمنكانإذاحتى]47/ب[!ي!اللهرسولإلى

دخلثم،"الليلةمنذ)2(أراني"لقد:فقالوأناجالسجاءنيقدجمت

نفخ،رقدإذالمجيطاللهرسولوكانفرقد،فخذيفتوشدخطيفيعلي

ثيابعليهمبرجالأناإذافخذ!متوساع!يماللهورسول،قاعاأنافبينا

عندمنهمطائفةفجلسإليفانتهوا،الجمالمنمابهمأعلمالله،بيض

عبدامارأينا:قالواثم،رجليهعندمنهموطائفة،ع!يماللهرسولرأس

،يقظانوقلبهتنامانعينيهإن،النبيهذاأوتيمامثلأوتيقط)3(

إلىالناسفدعامأدبةجعلثمقصرابنىسيدمثلمثلا،لهاضربوا

لمومن،شرابهمنوشربطعامهمنأكلأجابهفمن،وشرابهطعامه

ذلكعندلمجيطاللهرسولواستيقظارتفعواثم،عذبهقالأوعاقبهيجبه

)1(

)2(

)3(

زطي،الواحد:.الئاسمنجيل:الزط

882(.)1/الصحاح.ورومي

"راني"،النسخباقيوفي"رأى"،:في"ب"

انم.لمأي:"أراني":ومعنى

.الترمذيمن

015

والروموزنجي،الزنج؟مثل

،الترمذيسننمنوالمثبت



ورسولهالله:قلتهم؟منتدريوهلهؤلاء؟ماقالسمعت:فقال

الله:قلت؟ضربوهالذيالمثلمافتدري،الملائكةهم:قال،أعلم

فمنعبادهإليهاودعا،الجنةبنىالرحمنقال)1(:،أعلمورسوله

.")3(عذبه)2(يجبهلمومن،الجنةدخلاجابه

)1(

)2(

)3(

".ضربوهالذي"المثل"قال":بعدالترمذيفي

أو"."عاقبه"يجبه"بعدالترمذيفي

"،الوجههذامنغريبصحيح"حسن:وقال)2861(برقمالترمذياخرجه

إبيعنميمونبنجعفرطريقمن)2/002(الكبيرتاريخفيوالبخاري

بطوله.فذكرهمسعودابنعنالنهديعثمانأبيعنالهجيميتميمة

:عديابنوقالوغيرهما،والنسائيأحمدالامامضعفههذاوجعفر

الكامل:انظر:الضعفاء".فيحديثهويكتبيه،بأسلاأئه"أرجو

13(.ط)2/138

.طرخانبنسليمانخالفههذا،جعفرخولفوقد

مطولافذكرهمسعودابنعنالبكاليعمروعنتميمةأبيعنفرواه

."مجهول:"والبكالي

234(،)1/الأوسطفيوالبخاري)1/993(،المسندفيأحمدأخرجه

.2(00)2/والكبير

مسعود".ابنمنسماعالعمرويعرف"ولا:البخاريقال

الكبيرفيالبخاريكلهاأعلهامسعود،ابنعنأخرىطرقوله

ابنعنالثابتأنوبتنوا،الرازيانوأبوزرعةابوحاتمايضاواعلها،والأوسط

45(.0رقم)مسلمصحيح:انظر،الجنليلةع!النبيمعيكنلما؟لهمسعود

عللانظر.شيء"البابهذافييصح"ولا:وابوزرعةابوحاتمقالبل

45(.)1/حاتمأبيابن
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عشرالسابعالباب

الجنهدرجاتفي

دقوالمجفدونالضررأؤلىغيرائمؤينينمن(لقعدوني!توىلا):تعالىقال

فىرجةائمعدينعلىوأنفسهخبأئولهخائجفدينافهفضلوأنفسهغبأئولمصأدئهسبيل

ئنه!درجمزعظيماأتجرااتمعدينعلائمجفديناللهوفضلالح!نئاللهوعدوص

.[59-9النساء/أ!(رحيماغفوراأللهوكانورجمةومففت

عن)2(،عطيهبنجبلةعن،حسانبنهشامعن:جريرابن)1(ذكر

!درجمزعظيصاأخراائمعدينعلالمجفديناللهوفضل):قالمحيريزابن

عدوالدرجتينمابيندرجةسبعون"هي:قال59-69[.النساء/أ(ئئه

.عاما")3(سبعينالمضمرالجوادالفرس

قولهقيالضحاكعننبيطبنسلمةأنبأنا:المباركابنوقال

منأقضلبعضهم".قال4[الأنفال/(أرثهصعنددرجثفثم):تعالى

منه،أسفلهوالذييرىولا)4(،فضلهيهفضلقدالذيفيرى،بعض

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.باقيمنوسقط"هـ"،من

خطأ.وهو"عطية"،بدل"سحيم"الطبريفي

232(.)5/تفسيرهفيالطبريأخرجه

بنعبداللههومحيريزوابن،ثقةالطبريشيخكانإن،صحيحوسنده

بابنيشئهالعباد،منجليلثقةتابعي،الشاميثمالقرشيجنادةبنمحيريز

عبادته.فيعمر

)16/601-111(.الكمالتهذيب:انظر

"فضيلته".المباركلابنالزهدفي
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")1(.الناسمناحدعليهفصلانه

ثانيااوقعهثم،بدرجةأولاالتفضيلأوقعكيف:قولهوتأمل

بينوالثاني،والمجاهدوالمعذورالقاعدبينالأول:فقيل،بدرجات

والمجاهد.عذربلاالقاعد

ومآودهأدتهمن!سخطباءكمنماأدتهرضوناتبعأفمن):تعالى!بقال

آلأ!(يعملوتبصحإبماواللهالتهعنددربخمثهتم!ألمصيروبئسبهغ

.[11-2663/عمران

!هاذادلوجمهئموجلتاللهذ!إذاالذينأنمؤمنوتإنما):تعالىوقال

يقيموتالذجمت!لتوكونربهضوعكإيمانازادئهتمءايئةوعلئهختليت

ريهؤعنددرجثلهئمحقاألمؤمنونهمأوليهك!ينفقونرزفنهئمومماألصلوه

.[4-2/]الأنفال!(!ريصورزقومغفرةب[]48/

بنصفوانعنمالكحديثمن"الصحيحين")2(]36/ا[وفي

نأعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنيساربنعطاءعن،سليم

كمافوقهممنالغرفاهلليتراءونالجنةأهل"إن:قال!ماللهرسول

؛المغربأوالمشرقمن:الا!فقمنالغابرالذريالكوكبيتراءون

يبلغهالاالأنبياءمنازلتلك،اللهيارسولقالوا:،مابينهملتفاضل

)1(

)2(

فيحاتمابيوابن)246(،رقم-نعيمزوائد-الزهدفيالمباركابناخرجه

.9987(رقم)5/تفسيره

صحيح.وسنده

)2831(.رقمومسلم)8303(،رقمالبخاريأخرجه
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وصدقواباللهامنوارجالبيدهنفسيوائذي،"بلى:قال؟غيرهم

."المرسلين

.)1(أبينوهو:"الأفق"فيالبخاريولفظ

التمثيلوفي.للغروبتدئىقدائذيالماضيالذاهبهو:والغابر

:فائدتان=أعلىوهو،للرأسالمسامتالكوكبدونبه

.العيونعنبعده:أحدهما

تسامتلموإن،بعضمنأعلىبعضهادرجاتالجنةأن:والثانية

والله،ذيلهإلىالجبلرأسمنالممتدةكالبساتين،السفلىالعليا

أعلم.

الله-رضيسعدبنسهلحديثمنأيضا"الصحيحين")2(وفي

الجنة،فيالغرفةليتراءونالجئةأهل"إن:قالع!ي!اللهرسولأن-عنه

.السماء"أفقفيالكوكبتراءونكما

يعنيهلالعنفليحاخبرنيقراد)3(،حدثنا:احمدالاماموقال

عشيطاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعنعطاء،عن،عليابن

)4(--أوترونتراءونكماالجنةفيليتراءونالجنةأهل"إن:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

"بئنإ."اإ:حاشيةعلىنسخةفي

)0283(.رقمومسلم)6188(،رقمالبخاريأخرجه

"فزارة")7/417(حجرلابنوأطرافهالمسند،وفي،النسخجميعفيكذا

.الصوابوهو،عمروابن:هو

،د".في"بليس"أوترون":قوله
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قالوا،"الدرجاتتفاضلفيالطالعالأفقفيالغاربالدريالكوكب

امنواوأقوامبيدهنفسيوالذي،بلى":قال؟النبيونأولئكاللهيارسول

.")1(المرسلينوصدقوابالله

.""صحيحهفيالبخاريبهماحتجالاسنادهذاورجال

.الغابر"":سعيدأبيحديثوفي،""الغارب:الحديثهذاوفي

طالعا.وبكونه،غاربابكونهوصفه،للكوكبصفة""الطالع:وقوله

عن:المباركابنرواهالذيالحديثفيالمعنىبهذا)2(صرحوقد

اللهرضيهريرةأبيعنعطاءعنعليبنهلالعنسليمانبنفليح

يرىكماالغرففيليتراءونالجنةأهل"إن:لمجمالنبيعنعنه

)1(

)2(

"التوحيد":فيخزيمةوابن)2/335،933(،مسندهفياحمدأخرجه

4(.)60الايمانفيمندهوابن)2556(،والترمذي)062(،رقم)2/709(

:هلالخولفوقد،بههلالعنفليحعنطرقمن

سعيد.ابيعنيساربنعطاءعنفرواه:سليمبنصفوانخالفه

)153(.صقريباتقدمكماومسلمالبخاريأخرجه

سمعهقديساربنعطاءيكونانابعد"لا:الذهلييحيىبنمحمدقال

عنهما".اللهرضيهريرةوأبيسعيدأبيمن

ولا،صحيحسليمبنصفوانعنمالك"حديثايضا:الذهليوقال

عللانظر:عنهما".حفظهيساربنعطاءولعل،هلالحديثيدفع

هنا.وهمهمنفأخشى،كلامحفظهفيفليح:قلت101(.)11/الدارقطني

سعدبنسهللفظبمثلسعيدأبيعنعياشابيبنالنعمانرواهفقد

".والغربيالشرقيالأفقفيالغاربالكوكبتراءون"كماوزاد

)2831(.برقمومسلم)6188(برقمالبخاريأخرجه

بهذا"."صرحمنبدلابهذا""خرج:"د"وفيهذا""خزج"ب":في
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،الدرجاتتفاضلفيالأفقفيالغربيوالكوكب،الشرقيالكوكب

بيدهنفسيوالذيبلى)1(،:قال؟النبيونأولئكاللهيارسول:قالوا

.)2("المرسلينوصدقواباللهآمنواوأقوام

ايضا.البخاريشرطعلىوهذا

رسولقال:قالعنهاللهرضيسعيدأبيحديثمنالمسند""وفي

الشرقيالطالعكالكوكبالجنةفيغرفهملترىالمتحابينإن":لمجيرالله

اللهفيالمتحائونهؤلاء:فيقالهؤلاء؟من:فيقال،الغربيئأو

)3(اء.

.عروجل"

الئبيعنأيضاعنهاللهرضيسعيدابيحديثمن"المسند"وفي

فياجتمعواالعالمينأنولو،درجةمئةالجنةفي"إن:قاللمجيم

.194/ب[())4("لوسعتهمإحداهن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بل"."لاالمباركلابنالزهدفي

برقموالترمذي)418(،برقم،نعيمزوائد-الزهدفيالمباركابنأخرجه

وغيرهم.رقم)41(اللهعلىالتوكلفيالدنياابيوابن)2556(،

".صحيح"حسن:الترمذيقال

)3/78(."المسند":فياحمدأخرجه

مناحدمنيسمعلمديناربنسلمةواسمهابوحازمانقطاعوفيه

عنه.ادلهرضيالساعديسعدبنسهلسوىالصحابة

رقم)255(.)187(صالتحصيلجامع:انظر

علىالناسخوكتبوسعتهن"،إحداهنفيفيهن"اجتمعوا:"ا"فيوقع

"كذا"."فيهن(":

في-وابويعلى)2531(،برقموالترمذي)3/92(،المسندفيأحمداخرجه
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القرانلصاحبيقال":قال!شيدالنبيعنأيضاعنهالمسند""وفي

يقرأحئى،درجةايةبكلويصعدفيقرأ،واصعداقرأ:الجنةدخلإذا

معهم")1(.شيءاخر

.)2(درجةمائةعلىتزيدالجنةدرجأنفيصريجوهذا

فيالبخاريرواهائذي-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثوأفا

ص)3(
اللهأعذهادرجةمائةالجنةفي"إن:قالجم!ي!النبيعنصحيحه

فإذا،والأرضالسماءبينكمادرجتينكلبينسبيلهفيللمجاهدين

وفوقه،الجنةوأعلى،الجئةوسطفإله،الفردوسفاسألوهاللهسألتم

."الجئةأنهارتفخرومنه،الرحمنعرش

تكونأنومافا،الدرججملةمندرجةالمائةهذهتكونأنفإما

دونها.درج)4(درجةكلضمنوفي،المائةهذهنهايتها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(931)8رقم(2/035)مسنده

سعيد.ابيعنالهيثمابيعندراجطريقمن

ص)117(.فيالاسنادهذامثلعنالكلامتقذموقد

".غريبحديث"هذا:بقولهالترمذيضعفهوالحديث

ص)135(.تقدم

نأتقدم"وقد:مايلي"ا"حاشيةعلىنسخةفيوجاء،د"."ا،بفيليس

الجئةدرجاتهذافعلىاية،عشروستةايةومائتاالافستةالقرآنايات

".كذلك

ص)134(.تقدم

"ب".فيليس
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يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدحديثالأولالمعنىعلىويدل

:يقوللمجيماللهرسولسمعت:قال-عنهاللهرضي-جبلبنمعاذعن

علىحفاكانرمضانشهروصام،الخمسالصلواتهؤلاءصلىمن"

ألااللهيارسول:قلتأمهم(،ولدتهحيثقعدأوهاجرلهيغفرأنالله

مائةالجنةفيفإن،يعملونالناسذر،لا":قال؟الناسفأوذنأخرج

درجةوأعلى،والأرضالسماءمابينمثلمنهادرجتينكلبيندرجة

الجنة،فيشيءأوسطوهي،العرشيكونوعليها،الفردوسمنها

.")1(الفردوسفسلوهاللهسألتمفإذا،الجئةأنهارتفجرومنها

.")2(في"بلفظةهكذاالترمذيرواه

اللهرسولأنالصامنمابنعبادةعنعطاءحديثمن:أيضاوروى

معاذ.حديثنحوذكرثم")3(درجةمائةالجئةفي":قال]37/أ[!ي!

:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنعطاءحديثمن:أيضاوفيه

مائةدرجتينكلمابين)4(درجةمائةالجنة"فيع!يو:اللهرسولقال

."غريبحسنحديثهذا":قال.(")عام

)1(

)2(

)3(

)4(

منقطع.وهو-133(،)132صتقدم

"في".قوله،د""بمنسقط

-133(.)132صتقدم

،ج"."بمنسقط"درجة"إلىنحو"ذكر"ثم:قولهمن

)3/92(.واحمد)9252(،برقمالترمذياخرجه

هريرةابيعنعطاءعنجحادةبنمحمدعنالقاضيشريكطريقمن

.فذكره

ابي=بنعطاءعنجحادةبنمحمدعنفرواه،مغولبنمالكوخالفه
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درجةمائةالجنةفي"إن:يرفعهسعيدأبيحديثمن:أيضاوفيه

.")1(لوسعتهمإحداهنفياجتمعواالعالمينأنلو

هذهرويتوقد.تقدمكما"في":لفظةبدونأحمدورواه

منفهيثبوتهاالمحفوظكانفإنوبدونها،"في":بلفظةالأحاديث

الكبارالدرجفهيسقوطها،المحفوطكانوإندرجها،جملة

.أعلم.والله،الصغارللدرجالمتضمنة

بالخمسوتقديرهابالمائةالدرجتينمابينتقديربينتناقضولا

تقريباهذاذكرع!والئبيوالبطء،السرعةفيالشيرلاختلافمائة

بنعبدالرحمنحدثنا)2(:حباببنزيدحديثعليهويدل،للأفهام

سمعت)3(الجنبيأباعليسمعت،التجيبيأبوهانىحدثني،شريح

:يقول!يداللهرسولسمعت:يقول-عنهاللهرضي-الخدرياباسعيد

،والأرضالسماءمابينالدرجتينمابينالجئةفيدرجةمائة"]05/ب[

:قاللمن؟اللهيارسول:قلت"والأرضالسماءبينمماوأبعد

.")4(اللهسبيلفيللمجاهدين"

)1(

)2(

)3(

)4(

قوله.رباح

."أصخوهو":(11/301)العللفيالذارقطنيقال

-158(.)157صتقدم

خطأ.وكلها"خباب":"هـ"وفي"حيان"،:"ج"وفي"حبان"،:"ب"في

.(902)22/الكمالتهذيب:انظر،خطأوهو""التجيبي:هـ"،د،ب"في

فيالدنياأبيوابن)029(،رقم"المنتخب"مسندهفيحميدبنعبدأخرجه

.()291رقم"الجنة"صفة

حسن.وسنده
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عشرالثامنالباب

الدرجةتلكواسمدرجاتهاأعلىذكرفي

بنعمروبن)2(عبداللهحديثمن"صحيحه")1(فيمسلمروى

سمعتم"إذا:يقولع!ي!النبيسمعأدهعنهما-الله-رضيالعاص

صلاةعليصلىمنفإله،عليصلواثم،مايقولمثلفقولواالمؤذن

فيمنزلةفإلها،الوسيلةليالله"4(سلواثمعشرا،بها)3(عليهاللهصلى

سألفمنأناهو،أكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنة

."الشفاعةعليهحلتالوسيلةلي

عن،كعبعنليثعن،سفيانأنبأنا،عبدالرزاقثنا:أحمدوقال

عليصليتم"إذا:قالع!اللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرةأبي

أعلى:قال؟الوسيلةوما،اللهيارسول:قيل،الوسيلةلياللهفاسألوا

.(هو")أناأكونأنوأرجوا،واحدرجلإلاينالهالاالجنةفيدرجة

خبراالجملةتكونأن:ووجهها،أناهو"أكونأن":الروايةهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)384(رقم

مسلم.منفأثبته،النسخجميعمنسقطبن""عبدالله:قوله

د".،،ج"بفيليست

مسلم.صحيحمن

القاضي!اسماعيل)3612(رقموالترمذي،265()2/المسندفيأحمدأخرجه

.(1)47رقمالزهدفيوهناد،()46رقمالصلاةفضلفي

هوليسوكعب،بالقويليسإسناده،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

."سليمأبيبنليثغيرعنهروىأحدانعلمولا،بمعروف
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بلتوكيدا،ولافصلا،"أنا"تكونولافيها،المستتركاناسمعن

مبتدأ.

:قال-عنهمااللهرضي-جابرحديثمن"الصحيحين")1(وفي

الدعوةهذهرباللهم:الئداءيسمعحينقال"من:ع!ماللهرسولقال

مقاماوابعثه،والفضيلةالوسيلةمحمداآت،القائمةوالصلاة،التامة

."القيامةيوم)3(شفاعتيلهحلت)2(،وعدتهالذيمحمودا

لماولاله؛الآيةلفظليوافقبالتنكير"مقاما":الحديثلفظهكذا

بمافوصف،المعرفةمجرىجرىشخصهفينوعهوانحصرتعين

بدلا،"وعدته"الذيجعلمن)4(ألظفوهذا،المعارفبهتوصف

فتأمله.

وردانبنموسىعن،غزيةبنعمارةحديثمن"المسند"وفي

!يم:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيعن

(لي)اللهفسلوا،درجةفوقهاليس"عزوجلعنداللهدرجة"الوسيلة

.")6(الوسيلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيحه.فيمسلميخرجهولم،4(4و)42)958(رقمالبخاريأخرجه

.د"،و"بالبخاريمنوالمثبت،"حلتإلا":هـ"،"ا،حفيوقع

الباريفتحانظر:،البخاريمنوالمثبت"الشفاعة"،:النسخجميعفي

.)2/69(

وهوخطأ."لفظ""ح":في

."لي"بدل"يؤتيني"ان:المسندفي

)3/83(.:مسندهفيأحمداح
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الجنةفيليسالجنةفي"درجة:فيهوقالالدنياأبيابنوذكره

.")1(الخلائقرؤوسعلىيؤتينيهاأناللهفسلوا،منهاأعلىدرجة

بنعمروبنأحمدحدثنا:أحمدبنسليمانأنبأنا،ابونعيموقال

فضيلحدثنا)3(،العابديعمرانبنعبداللهحدثنا،الخلال)2(مسلم

)1(

)2(

)3(

.فذكرهسعيدأبيعنوردانبنموسىعنلهيعةابنطريقمن

وفيه،لهيعةابنوفيه،الأوسطفيوالطبرانياحمد"رواه:الهيثميقال

332(.)1/:الزوائدمجمع.ضعفا

تنبيهان:

وإلما،غزيةبنعمارةطريقمنمسندهفيأحمديخرجهلمالحديث1-

الأوسط.فيالطبرانيعندهو

سيأتي.كما،لهيعةابنالأوسطفيالطبرانيسندفيليس2-

رقم)102(."الجنة"صفةفيالدنياأبيابنأخرج!

.فذكرهسعيدابيعنموسىعنعمارةعنعياشبنإسماعيلطريقمن

عنغزيةبنعمارةعنأيوبابيبنوسعيدجعفربنإسماعيلورواه

.فذكرهسعيدابيعنموسى

1466(.و)263رقمالأوسطفيالطبرانياخرجه

الوسيلةيؤتينياناللهفسلوا...":وفيهمثلهجعفربنإسماعيلولفظ

".خلقهعلى

جذا.فضعيفأيوبابيبنسعيدطريقوأما

يخطىء،صدوققاصتابعيوهووردانبنموسىعلىمدارهوالحديث

)92/163-166(.:الكمالتهذيب:انظر.منهاهذاولعلمفاريد،له

"ا":حاشيةعلىنسخةفيوجاء"،سليمبن"عمروالنسخجميعفيوقع

خطأ.وهو"عمرو"منبدلا"عمر"

للسمعاني=الأنساب:انظر."العايدي":"ب"وفي"العباديا،:"د"فيجاء
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اللهرضي-عائشةعنالأسودعنإبراهيمعنمنصورعنعياضابن

إنكوالله،اللهيارسول:فقاللمجمالنبيإلىرجلجاء:قالت-عنها

منإليوأحب،أهليمنإليلأحبوالك،نفسيمنإليلأحب

فأنظرآتيكحتىأصبرفمافأذكرك،البيتفيلأكونوإني،ولدي

رفعتالجنةدخلتإذاالكعرفت؛وموتكموتيذكرتواذا،إليك

)1(عليهيردفلم.اراكلاانخشيتالجنةدخلتإذاوإني،النبيينمع

فأول!كءوالرسولاللهيطعومن):الآيةبهذهجبريلنزلحتىلمجمالنبي

وحسنلصنلصوالمث!هداوادصديقيهتوأالنبتنمنعدعهمأ[]38/اللهأنعمالذين

.1)2("96النساء/أ!(رفيقاأولعك

)1(

)2(

.)4/701(

"ج".فيليس

وابونعيمرقم)52(،الصغيروفي)477(،هـقمالأوسطفيالطبرانيأخرجه

النزولطصطأسبابفيوالواحديو)8/125()4/923-024(:"الحلية"في

وغيرهم.،)66(

بهتفزد،فضيلإلا،..إبراهيمعنمنصورعنيروه"لم:الطبرانيقالط

".عمرانبنعبدالله

بهتفردمتصلا،ومنصورفضيلحديثمن"غريب:ابونعيموقالط

".سليمانقالهفيماالعابدي

بهتفزد،وابراهيممنصورحديثمنغريبحديث"هذاأيضا:وقالط

".العابديوعنهفضيل

لكن)5/013(،"الجرح":ابوحاتم،قاله،صدوقالعابدي:قلت

خطئه.منيخشى

عنمنصورعنكلهمحميدبنوعبيدةقدامةبنوزائدةجريررواهفقد

.بنحوهمرسلافذكرهمسروقعنصبيحبنمسلمالضحىأبي
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الحديثهذابإسنادأعلم"لا:المقدسيأبوعبداللهالحافظقال

بأسا".

عرشإلىالدرجاتأقربلأئها؛الوسيلة!ي!الئبيدرجةوسميت

الله.إلىالدرجاتأقربوهي،وتعالىتبارك()1الرب

وسلمن:فعيلةوهي.القربمن""الوسيلة:لفظاشتقاقواصل

إليه.تقربإذا:إليه

لبيد:قال

واسل)2(اللهإلىرأيذيكلبلى

وأشرفها،الجنةأفصلكانتولهذا،الوصلةمن:الوسيلةومعنى

.نوراوأعظمها

لمتدرون:عياضبنفضيللناقال:عبدالكريمبنصالحقال

.سقفها)3(العالمينربعرشلأن؟الجنةحسنت

)1(

)2(

)3(

فيوالواحدي)577(،رقم)3/799(تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

رقم)6/328("المصنف"فيشيبةابيوابن)165(،ص"النزول"اسباب

وغيرهم.)31765(

بنحومراسيلعدةوردتوقد،بالصوابأشبهالمرسلولعل:قلت

والربيع.وقتادةوعكرمةجبيربنسعيدعن:ذلك

.""الرحمن:""بفي

.*)256(صلبيدديوان!

312(.)9/تاريخهفيالخطيباخرجه
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الله-رضيعباسابنعنعكرمةعن:أبانبنالحكموقال

.")1(عرشهنورمساكنهمسقفنور"-:عنهما

فوقهالأن؛عدنسميت"إلما:الحسنعنأشعثعنبكر)2(وقال

سائرعلىالفضلالعدنيةوللحور،الجئةأنهارتفجرومنها)3(،العرش

.)5(("الحور)4

إليهالتقربمعنىالوسيلةفيكانوانواحد،:والزلفىوالقربى

الوسائل.بأنواع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(")6(الصالحةبالأعمالالقربةإليه"واطلبوا:الكلبيقال

اهلسكن"إذا:واوله)22(رقم("الجنة"صفةفيالدنياأبيابنأخرجه

."..نؤر.:الجنةالجنة

وهما،ابانبنوالحكمالعدنيعمربنحفصفيه،ضعيفوسنده

.ضعيفان

-88(.86و44-41)7/:"الكمال"تهذيب:انظر

ابنوعند"،أشعثعن"بكرالنسخباقيوفياشعث"،بن"بكر"أ":في

تهذيبانظر:"،خنيسبن"بكرأنهويحتملبكير"،بن"مروانالدنياابي

265(.)3/الكمال

"وفيها".:"هـ"في

"ج".فيليسالحور"سائر"على:قوله

)23(.رقمالجئة""صفةالدنيافيابيابنأخرجه

ضعيف.وهو،الكنديسواربناشعثوفيه

264-266(.)3/الكمالتهذيبانطر:

.(183)2/للواحديالوسيطانظر
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الذيناؤلسك):بقولهالكشفكلالمعنىهذاعنسبحانهكشفوقد

فقرلى:57[]ا!سراء/(أفربأئهمائوسيلةربهوإكيئنغوتيذعوت

ائذينهؤلاءيبتغيها)2(التي)1(للوسيلةتفسيرهو(،أقرب)أيهم

منه.القربفيفينافسون)3(،اللهدونمنالمشركونيدعونهم

به،وأعلمهم،لربهعبوديةالخلقأعظمغ!ي!اللهرسولكانولما

إلىالمنازلأقربمنزلتهكانت؛محبةلهوأعظمهم،خشيةلهوأشدهم

لينالوالهيسألوهاأنأمتهغ!ي!وأمر،الجنةفيدرجةاعلىوهي،الله

.الايمانوزيادة،اللهمنالزلفىالدعاءبهذا

بها)4(لهأمتهدعاء:منها،بأسبابلهقدرهاسبحانهاللهفإنوأيضا

عليه.وسلامهاللهصلوات،والهدىالايمانمنيدهعلىنالوهبما

باللامرواهفمنو"له"،"عليه":يروى(")عليه"حلت:فقوله

شفاعتي،عليهوقعت:فمعناهبعلىرواهومن.لهحصلت:فمعناه

أعلم.والله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""الوسيلة:"،جب"في

.!"الذي:هـ"،د،،ج"بفي

.(""فيتنافسون:"،جم،"ظفي

."لوهنابمالربها":د"،،جب"في

161(.وص)016تقدم
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عشرالتاسعالباب

الجنهأ1(سلعتهتعالىالربعرضفي

منهمطلبهالذيوثمنهاعبادهعلى

ربهموبينالمؤمنينبينوقعالذيالتبايعوعقد

وأفولهمأ!سهضائمؤمنينمفاشترىأدئه!!إن:تعالىقال

علتهوغداويقنلوتفيقنلوناللهسبيلفىيقنلوتالجنةلهولأت

أدلهمفءسقدأؤفومنانوالقزنجيلوأقيألعؤرلةفحقا

.[111/]التوبةافظيص(ائفؤزهولثوذبهبايغغالذىببيعكمفاسمتتمثروأ

إذابحيث،وأموالهمالمؤمنينلنفوسثمناالجنةسبحانهفجعل

بأنواعوأكدهالعقد،هذامعهموعقد،الثمناستحفوافيهبذلوها

التأكيد:

.إنبأداةالموكد]52/ب[الخبربصيغةسبحانهإخباره:أحدها

وقعقد)2(الذي،الماضيالفعلبصيغةبذلكالاخبار:الثاني

واستقر.وثبت

اتدالذيهووألهسبحانهنفسهإلىالعقد)3(هذاإضافة:الثالث

المبيع.هذا

)11

)2(

)3(

"."أ،ج،هـ":"سلعةفي

"ا".فيليس

"."ب":"الفعلفي
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ولايخلفهلاوعداالثمنهذابتسليموعدبألهأخبراله:الرابع

يتركه.

بأن،لعبادهإعلاما،للوجوبالتي"على"بصيغةأتىأله:الخامس

نفسه.علىهوأحقه،عليهحقذلك

عليه.حفابكونهذلكأكداله:السادس

كتبهأفضلفي)1(وألهالوعد،هذامحلعنأخبرأله:السابع

.والقرآنوالانجيلالتوراة:وهي،السماءمنالمنزلة

أوفىأحدلاوألهالانكار،استفهامبصيغةلعبادهإعلامه:الثامن

سبحانه.منهبعهده

بعضهمبهويبشر،العقدبهذايبشرواأنأمرهمسبحانهأله:التاسحع

ولاخيار،فيهيثبتلابحيث،ولزمالعقدلهتمقدمنبشارةبعضا

يفسخه.مالهيعرض

بهبايعواالذيالبيعذلكبأنيؤكد)2(إخباراأخبرهمأله:العاشر

بهذاأخذوهالذيالمبيعبمعنىهاهنا:والبيع،العظيمالفوزهو

الجنة.وهو،الثمن

به.ا[]93/وثامنتمعاوضتم:أي(بهبايغتم):وقوله

دونلهموتمالعقدوقعالذينالعقدهذاأهلسبحانهذكرثم

)1(

)2(

"أ،ج".فيليس

مؤكدا".":"أ"حاشيةعلىونسخة،د،هـ""بفي
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وهم:،همغير

.هيكرمما(لنعبوتأ!يو

يحب.بمالهالعئدوت()-

.ومايكرهونيحبونماعلىلهألجمدوت()-

بالسفر:وفسرت،بالصيام:السياحةوفسرت(ألئنمحوصت-)

الطاعة.بدوام:وفسرت،بالجهاد:وفسرت،العلمطلبفي

إليهوالانابةومحبتهاللهذكرفيالقلبسياحةأئها:فيهاوالتحقيق

وكذلك،الأفعالمنذكرماكلعليهاويترتب،لقائهإلىوالشوق

بألهنبهن،بدلهأزواجهطلقلواللاتيع!ي!النبينساءوصف

طلبفيسفراولاجهادا،سياحتهنوليست5(]الحر/()سيحنئ

وخشيتهاللهمحبةفيقلوبهنسياحةهيهـالما،صيامإدامةولا،العلم

.وذكرهإليهوالانابة

ماتركهذه:قرينينوالعبادةالتوبةسبحانهجعلكيفوتأمل

عليهالثناءهذا:قرينينوالسياحةوالحمد.يحبمافعلوهذه،يكره

القلبسياحةوهذا،ذكرهأفضلفياللسانوسياحة،كمالهبأوصاف

واجلاله.وذكرهحبهفي

فهذه:الأزواجصفةفيقرينينوالسياحةالعبادةسبحانهجعلكما

الةلب.عبادةوهذه،البدنعبادة

القلب؛فيوهذا،علانيةفهذا:قرينينوالايمانالاسلاموجعل
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.")1(القلبفيوالايمان،علانيةالاسلام":ع!ي!معنه"المسند"فيكما

ماتركوهذا،يحبمافعلفهذا:قرينينوالتوبةالقنوتوجعل

.يكره

وذللتوارتاضتوطئتقدفهذه،قرينينوالبكارةالثيوبةوجعل

بعد.فيهايرتعلمامونم!)2(روضةوهذه،صعوبتها

والنهيبالمعروفالأمروجعل،قرينينوالسجودالركوعوجعل

بأنإعلاماتقدممادونالواوبينهماوادخل،قرينينالمنكرعن

لحفظقريناذلكوجعلالاخر،معيكونحتىيكفيلاأحدهما

)1(

)2(

()المصنف":فيشيبةأبيوابن)3/135(،المسند:فيأحمدأخرجه

"مسنده":فيوابويعلى)6(،رقمالايمانوفي)03103(،رقم)6/915(

فيعديوابن025()3/الكبير":"الضعفاءفيوالعقيلي103-203(،)5/

وغيرهم.(111)2/:(""المجروحينفيحبانوابن2(،70)5/:""الكامل

.فذكرهانسعنقتادةعنمسعدةبنعليطريقمن

فيهمسعدةبنوعلي،قتادةعنمسعدةبنعليبهتفردمنكر،والحديث

بنعليمنكراتمنحبانوابنعديوابنالعقيليعذهوالحديث،ضعف

وكلها،قتادةعنماذكرتغيرمسعدةبن"ولعلي:عديابنقال!بل،مسعدة

الخطائينوخيرخطاء،ادمبني"كل:كحديثقلت:"محفوظةغير

.وغيره)9924(برقمالترمذيعند"التوابون

ابنوجعله"،مسعدةبنعليحديثمنإلانعرفهلا"غريمب:وقال

منكراته.منحبانوابنعدي

)21/912-132(.:الكمال!تهذيب:انظر

لماي،بالضم،أأ!ن!"وروضة)2/2201(::في"الصحاح"الجوهريقال

أحد".يرعها
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غيرهأمر)1(وذاك،الانساننفسفي]53/ب[حفظهافهذا،حدوده

وعظموشرفها،الانسانيةالنفسخطر:الايةوأفهمتبحفظها.

منلهاالمشتريإلىفانظرقدرهاعليانخفيإذاالسلعةفإن،مقدارها

يدهعلىجرىمنإلىوانظرهو؟مافيهاالمبذولالثمنإلىوانظر،هو

والثمن:،لهاالمشتري:سبحانهوالله،النفس:فالسلعة،التبايععقد

وأكرمهمالملائكةمنخلقهخير:العقدهذافيوالسفير،النعيمجنات

عليه.وأكرمهمالبشرمنوخيرهم،عليه

الهمل)2(معترعىانبنفسكفاربألهفطنتلولامرهيؤوكقد

:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن"الترمذي"جامعوفي

سلعةإنألا،المنزلبلغأدلجومن،أدلجخاف"من:لمجيماللهرسولقال

."غريبحسنحديث"هذا:قال.")3(الجنةاللهسلعةإنألا،غاليةالله

)1(

)2(

)3(

"."ا":"ذلكفي

".العجم"لاميةفيللطغرائيالبيت

)2/438(:للصفدي"العجملاميةشرحفيالمسجم"الغيثانظر:

"هيؤوك".بدل"تح"وفيه

فيوالعقيلي111()2/تاريخهفيوالبخاري)0245(،رقمالترمذياخرجه

وغيرهم.383(4/):الكبير""الضعفاء

:هريرةابيعنفيروزبنبكيرعنالرهاويسنانبنيزيدطريقمن

الرهاويابوفروةسنانبنيزيدبهتفردالاسناد،بهذامنكروالحديث

ضعيف.وهو

."..غريب"حسن:الترمذيقالولهذا

"الحلية":فينعيمابيعندكعببنأبيحديثمنالمتنهذاجاءوقد
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انسعن،أبانحديثمننعيملأبي"الجنة"صفةكتابوفي

ماثمن:فقالمج!يراللهرسولإلىأعرابيجاء:قال-عنهاللهرضي-

.جذاكثيرةالحديثهذاوشواهد.")1(اللهإلآإلهلا":قال؟الجنة

"أن-:عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن(")2(الصحيحين"وفي

إذاعملعلىدلني،اللهيارسول:فقال،ع!يماللهرسولإلىجاءاعرابئا

الصلاةوتقيمشيئا،بهتشركلاالله"تعبد:فقال،الجئةدخلتعملته

"والذي:قال"رمضانوتصوم،المفروضةالزكاةوتؤتي،المكتوبة

)1(

)2(

طريقمن)7852(،رقم)4/343(:المستدركفيوالحاكم)8/377(،

عنعقيلبنمحمدبنعبداللهعنالثوريعنالعدنيالوليدبنوعبداللهوكيع

.زيادةوفيه،فذكرهكعببنأبيأبيهعنأبيبنالطفيل

".اللفظبهذاالثوريعنوكيعبهتفرد"غريب:أبونعيمقال

خالفهوقد،الواسطيإسماعيلبنيحيهووكيععنالراوي:قلت

عنرووهكلهموغيرهمالعبديهاشمبنوعبداللهوأبوكريبأحمدالامام

"جاءت:بلفظدمائما."،.أدلجخاف"منالمتنهذازيادةبدونبهوكيع

."...الرادفةتتبعهاالراجفة

هو،إلاالثوريأصحابمنيروهفلم،عليهيتابعفلمالعدنيروايةوأما

فيهوليس،الترمذيصححهوالحديث.عنه"المرجوحةالرواية"فيووكيع

المتن.هذا

لين.وفيه،عقيلابنعلىمدارهوالحديث

)51(.رقم،الجئة""صفةفيأبونعيمأخرجه

وأما،بالكذبمتهم:السديمروانبنمحمدفيهجذا،واه!ماسناده

فمتروكان.وابانزيد،بنأسيد

،941(.124)1/:الاعتدالميزان:انظر

)14(.رقمومسلم)1333(،رقمالبخاريأخرجه
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:قالولىفلما،منهأنقصولاأبداشيئاهذاعلىأزيدلابيدهنفسي

.هذا"إلىفلينظرالجنةأهلمنرجلإلىينظرأنسرهمن"

)1(
اتى:قال-عنهالله-رضيجابرعن"مسلم"صحيحومي

صليتإذاأرأيتاللهيارسول:فقال!ي!اللهرسولإلىقوقلبنالنعمان

فقال؟الجنةادخل،الحلالوأحللت،الحراموحرمت،المكتوبة

."نعم":جم!ي!النبي

)2(.
:قال-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانعن"مسلمصحيح"ومي

."الجئةدخلاللهإلاإلهلاأنيعلموهوماتمن":جم!ي!اللهرسولقال

عنه-اللهرضي-جبلبنمعاذعنداود"أبيسننو"المسند""وفي

الله،إلآإلهلا:كلامهاخركانمن":يقولجم!م!اللهرسولسمعت:قال

.]04/ا[")3(الجنةدخل

)1(

)2(

)3(

)15(.رقم

)26(.رقم

فيوالطبراني234(،)5/المسندفيواحمد)3116(رقمابوداودأخرجه

رقم)7/77(مسندهفيوالبزار)91372-1373(،رقم271(027)3/الكبير

وغيرهم.(21)99رقم(1/305)والحاكم،2(262،662)5

.فذكرهمعاذعنمرةبنكثيرعنعريبأبيبنصالجطريقمن

عنهوروى،الثقاتفيحبانابنذكره،عريبابيبنصالجوفيه

".حالهتعرف"لا:القطانابنوقال،جماعة

.2(60)2/:"والإيهامالوهمو"بيان،73()13/:"الكمالتهذيب":انظر

الحاكم.إسنادهصححوالحديث

ابن=وعن.موقوفوالصحيحمرفوعا،:هريرةأبيعنشاهدوللحديث
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رسولقال:قال-عنهاللهرضي-ذرلمابيعن")1(الصحيحين"وفي

منماتمناله-فبشرنيأوقال-فأخبرنيربيمنات"أتاني:ع!يمالله

:قالسرق؟وانزنىوإن:قلت،الجنةدخلشيئاباللهيشركلاأفتك

."سرقوانزنى!ان

قال:قالالصامتبنعبادةحديثمن"الصحيحين")2(وفي

له،شريكلاوحدهاللهإلألاإلهأناشهد:قال"من:ع!يماللهرسول

ألقاهاوكلمته،ورسولهعبداللهعيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداوأن

يامناللهادخله،حقالناروان،حقالجنةوأن،منهوروحمريمإلى

.شاء"الثمانيةالجنةأبواب

.")3(عملمنماكانعلىالجنةاللهادخله":لفظوفي

نعليهالاهريرةاعطىغ!يماللهرسول"أن:(")4(". مسلمصحيحومي

نأيشهدالحائطهذاوراءمنلقيتفمن،هاتينبنعليئ"اذهب:فقال

(".بالجنةفبشره،قلبهبهامستيقنااللهإلاإلهلا

:قالالحسن]54/ب[عنالشهيدبنحبيبعنعبادةبنروحوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

مبهم.رجلوفيهموقوفا:جعفربنعبداللهوعن.ضعيفوسندهمسعود:

والايهام":الوهمو"بيان)11/238-241(،الدارقطنيعللانظر:

الحاشية.مع)2/502(

رقم)49(.ومسلم)0118(،رقمالبخاري

رقم)28(.ومسلم)3252(،رقمالبخاري

السابقين.المصدرينراجع

رقم)31(.

174



")1(اللهإلالاإلهالجنةثمن"

عنه-اللهرضي-جابرعن،الزبيرأبيحديثمن:أبونعيموروى

ولا،الجنةعملهمنكمأحدايدخل"لا:يقوللمجيماللهرسولسمعت

.")2(اللهبتوحيدإلاأناولا،النارمنيجيره

الصحيح.فيالحديثواصل،مسلمشرطعلى!ماسناده

)1(

)2(

رقم"الجنة"صفةفيوابونعيم)13/952(،مصنفهفيشيبةأبيابناخرجه

صحيح.وسنده)05(،

)52(.رقمالجئةصفةفيابونعيماخرجه

عنأعينبنالحسنعنشبيببنسلمةعنالساجيزكرياطريقمن

.فذكرهجابرعنالزبيرأبيعنعبيداللهبنمعةل

إلآبمثلهبهشبيببنسلمةعن)2817(رقمصحيحهفيمسلمواخرجه

".الله"بتوحيدمنبدلا"اللهمن"برحمة:قالأنه

مسلم.لفظبمثلبهالزبيرابيعنلهيعةابنورواه-

493(!)3/أحمداخرجه

فإنهوسذدوا،"قاربوا:بلفظجابرعنسفيانأبيعنالأعمشورواه-

إئاي،ولا:قال؟اللهيارسولإتاكولاقالوا:،عملهينجيهمنكمأحدليس

".برحمتهاللهيتغمدنيأنإلآ

وغيرها.337()3/واحمد)2817(مسلماخرجه

أعلم.واللهشاذة"الله"بنوحيدفلفظةوعليه
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فصل

الله،برحمةتدخلإنماالجنةأن:وهوعليهالتنبيهيجبأمروهاهنا

تعالىاللهأثبتولهذا،سبباكانومانبدخولهامستقلاالعبدعملوليس

8[،!(]العنكبوت/كتنملون)بما:قولهفيبالأعمالدخولها

منكمأحديدخل"لن:قولهفيبالأعمالدخلوهاع!يماللهرسولونفى

")1(.بعملهالجنة

لوجهين:الأمرينبينتنافيولا

منالنجاة:يقولون"كانوا:قالوغيرهسفيانماذكره:أحدهما

والدرجاتالمنازلواقتسام،برحمتهالجئةودخول،اللهبعفوالنار

.")2(بالأعمال

نإسيأتيالذي-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثهذاعلىويدل

)1(

)2(

"الكبير":فيوالطبراني)4/923(،الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه

وغيرهم.)3734(رقم""المعرفةفيوأبونعيم037(و923)7/

.فذكرهطارقبنشريكعنعلاقةبنزيادطريقمن

صحبته.فيمختلفشريكلكن،ثابتعلاقةبنزيادإلىوالحديث

28(،284-ه)1/":الصحابةمنفيهمالمختلفمعرفةإلى"الإنابة:انظر

.(22-6070)3/:"و"الإصابة

وفيههريرةأبيحديثمن)2816(رقممسلمعندجاءمامنهوأصح

/."..بعملهمنكمأحدينجولنأ؟لهواعلموا..).

حديثمنالمشكل"كشففيالجوزيابنوذكر،عليهأقفلم

نفسأنالأحاديثبعضفيرويقد.أنه..")3/011(:":الصحيحين

."..بالأعمالالدرجاتواقتسام،بالرحمةالجنةدخول
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(")2(أعمالهمبفضلفيهانزلوا،دخلوهاإذاالجئةأهلأن"،الله"1(شاء

.الترمذيرواه

)1(

)2(

يكونالتيالمعاوضةباءهيالدخولنفتالتيالباءأن:والثافي

-573(.ص)571)06(البابفي

فيوالعقيلي)4336(،برقمماجهوابن)9254(،برقمالترمذيأخرجه

وابن)585(،رقم""السنةفيعاصمأبيوابن41(،)3/الكبير":"الضعفاء

وغيرهم.)16/7438(صحيحهفيحبان

الأوزاعيعنالعشرينأبيبنعبدالحميدعنعماربنهشامطريقمن

مطولا.فذكرههريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنعطيةبنحسانعن

".الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

صدوى-وهوالعشرينأبيبنعبدالحميدتفردضعفهوسبب:قلت

مارواهالأوزاعيعنوالمحفوظالإسناد،بهذ!الأوزاعيعنيخطىء-

الأوزاعيعنزيادبنوالهقلمزيد،بنوالوليد،عبدالقدوسأبوالمغيرة

.فذكرهبهالمسيببنسعيدأنأنبئت:قال

فيعساكروابنص)492(،داودأبيمسائلفيكماأحمدالإمامأخرجه

)171(،رقم"الفردوس"وصففيحبيبوابن)34/52-53(،تاريخه

رقم)06(.البابفيوسيأتي)256(،رقمالجتة""صفةفيالدنياأبيوابن

الصحيح.هووهذا

لابندمشقتاريخ:راجع.الحديثهذافيأخرىاختلافاتوهناك

.(55-ه341/)عساكر

البسام)الروضتماموفوائد)7/275-276(،الدارقطنيوعلل

42(.)3/للعقيليالكبيروالضعفاء24(236-1)5/

بنوسعيدالأوزاعيبينالواسطةلجهلالإسنادضعيففالحديثوعليه

المسيب.
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باءهيالدخولأثبتنماالتيوالباءللاخر،مقابلاالعوضينأحدفيها

مستقلايكنلموان،لغيرهعليهمادخلتسببئةتقتضيالتيالسببية

وقاربواسددوا":قولهفيالأمرينبينخمي!النبيجمعوقد،بحصوله

أنتولاقالوا:.بعملهينجولنمنكمأحداأنواعلمواوابشروا،

.")1(برحمتهاللهيتغمدنيأنإلآأناولا:قال؟اللهيارسول

تقصيرهومشهد)2(،عليهحقهمشهدوشهد،سبحانهاللهعرفومن

واللهبه)3(،وجزمذلكعرفبقلبهالمشهدينهذينوأبصر،وذنوبه

.المستعانوتعالىسبحانه

)1(

)2(

)3(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2816(برقممسلماخرجه

"وشهد".،د":"بفي

به".وجزم"وخبره:"ب"فيوقع
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العشرونالباب

ربهم،منلهاالجنهاهلطلبفي

عزوجلربهاالىفيهموشفاعتها،لهموطلبها

إئنازئنا):قولهمعبادهمنالألبابأوليعنحكايةتعالىقال

ذنوبنالنافآغقرربنالمحامنابرلبهمءامنواأنللآيمنينادىمنادياسمعنا

ولارس!كوعدتناغدماوءاننا!رئنالأقيارامعوتوفناعناسئاتناو!فر

.[91-3914/عمرانالأ!(أئيعادتخلفلاإنكآلقنمؤيؤمتخرنا

الجنة.دخولمنرسلكألسنةعلىوعدتناماواتنا:والمعنى

برسلك.الايمانعلىماوعدتنا)1(وآتنا،معناه:طائفةوقالت

تصديقعلىيقدرأنإلآمعا،والحرفالاسمحذفيسهلوليس

بألهالأولويترجح،التقديرانفيتكافأوحينئد،رسلكوطاعةرسلك

ءامنواأنللآيمنينادىمنادياسمعناإننارننآ):قولهم)2(تقدمقد

بالرسولالايمانفيصريحوهذا391[./عمرانآلأ(لمحامنابرلبهم

)3(ألسنعلىماوعدهميؤتيهمأنبإيمانهمإليهتوسلواثم،والمرسل

أيضاوذلك،الرسلمنبذلكلهم)4(وعدهسمعواإلمافإلهم،رسله

نأوسألوه،بهفصدقواوعدهوأله!بلغوهم،بهمالتصديقيتضمن

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منسقط"ماوعدتنا"قولهإلى"ألسنةعلى"وعدتنا:قولهمن

".تقدمقد"بأئهمنبدلا"تقدم"بأئهم:"ب"في

"السنة"."هـ":في

"ب".فيليس
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الآية.فيوالخلفالسلفذكرهالذيهووهذا،إياهيؤتيهم

السنةه/ب[]هعلىوالظفرالنصرمنماوعدتناوآتناالمعنى:وقيل

الرسل.

واكمل.اعموالأول

ووعدهورسلهونهيهبأمرهالايمانبهإيمانهمتضمنكيف:وتأمل

والخوف،وعدهوصدق،وافعالهوصفاتهوأسمائه]41/ب[،ووعيده

بربهممومنينصارواذلكفبمجموع،لأمرهواستجابتهموعيدهمن

منوالنجاةبهماوعدهمسؤالإلىالتوسللهمصحفبذلك،تعالى

عذابه.

ألهمع،وعدهلهمينجزأنسؤالهمالناسبعضعلىأشكلوقد

بد.ولالذلكفاعل

ا!نبياء/أاض!لمالحق(رب):كقوله،محض!تعبدهذابأن:وأجاب

7[،أغافر/(سبيلاواتبعواتابوالادينفأغفر):الملائكةوقول112[،

منها:بشروطمعلقالوعدأنهؤلاءعلىوخفي

لهم.ينجزهأنوسؤالهسبحانهإليهالرغبة-

به.وموافاتهمبالإيمانمعلقاله-كما

مايحبطه.يلحقهلاوان-

توفيقهمذلكتضمنماوعدهملهمينجزأنسبحانهسألوهفإذا

هذاوكان،وعدهبهالهمينجزالتيالأسبابعلىوإعانتهموتثبيتهم
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الأدعية.منكثيرمنإليهأحوحوهم،وأنفعهاالأدعيةأهممنالدعاء

سؤالفهذا،[121]الأنبياء/(لالحقأضكورثقل):تعالىقولهوأما

بالنصرعليهملهمفيحكم،أعدائهمعلىينصرهمأنسبحانهله

والغلبة.

الأسبابمنهو،للتائبينيغفرأنوبهمالملائكةسؤالوكذلك

يفعلالتيالأسبابنصبسبحانهفهو،المغفرةلهمبهاتوجبالتي

جعلهاكما،لاوادتهأسباباوجعلها،وأعدائهبأوليائه)1(مايريدهبها

والمسبب.السب!فمنه،مرادهلوقوعأسبابا

توجبالتيالأسبابخلقهإلىفانظر،ذلكعليكأشكلوءان

الأسبابعن)2(ويسخطويغضب،ويرصىيحبفهو،وغضبهمحبته

وعائد،مشيئتهمنمبتدىءفهو،وبهمنهفالكلوشاءها،خلقهاالتي

.)3(وحمدهحكمتهإلى

بالله.العالمونإلايلجهلاالتوحيدأبوابمنعظيمبابوهذا

اذثقل):تعالىقولهبه)4(ماوعدسؤالهفيالايةهذهونظير

!فئمومصيراجزاالئمكاشاافتقوتوجمدانبئالخلدجنةأوضير

،[16-51/]الفرقانمشو،(وغدصارنكعككاتلخدفيلمجثماءوتمالمجها

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ+وهو"ئهولياوأ":""جفي

.الصوابهوالمثبتولعل"غير"،:،هـ،د""أ،جفي

"."و!رهالمطبوعةفي

في"."به:،د،هـ"،ج"بفي

181



ربهاتسألفالجنة،لهمملائكتهإياهويسأله،المؤمنونعبادهإياهيسأله

يسألونهوالرسل،لهمتسألهاوالملائكة،إياهايسألونهوأهلها،أهلها

يشفعونيديهبينسبحانهيقيمهمالقيامةويوم،ولأتباعهملهم)1(إياها

واحسانهرحمتهواظهارملكهتماممنهذاوفي،المؤمنينلعبادهفيها

)2(،وصفاتهأسمائهلوازممنهوما=سئلماوإعطائهوكرمهوجوده

وأحكامها،آثارهاعنتعطيلهايجوزفلا،تهاومتعلقالآثارهائهاقتضاوا

ويرغبمنهويطلبيسألأنيحب،كلهالجودلهجوادتعالىفالرب

خالقفهو،إياهيسألهمالهوخلق،سؤالهوألهمهيسألهمنفخلق،إليه

ورغبتهم،لهعباده)3(لسؤاللمحبتهوذلك،ومسؤولهوسؤالهالسائل

.)4(يسأللمإذايغضبوهو،منهوطلبهم،إليه

يحبوهوسؤالا،لهوافضلهمأكثرهماليهخلقهواحب

.وأعطاهأحبهالسؤالفيعليهالعبدألجوكلما،الدعاءفي()الملحين

.")6(عليهيغضباللهيسأللممن":الحديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

،د،هـ".،ج"بمنلهم"إئاهايسألونهوالرسل"قوله

."وصفاتها":"ا"في

."لسؤا":ث!ب"في

نصه:ما"د"حاشيةعلىنسخةفيجاء

تحجبلاابوابهالذيوسلحاجةادمبنيئتسألنلا

يغضبيسألحينادموبنيسؤالهتركتإنيغضبالله

.03(1للأبشيهي)2/""المستطرف:وانظر

له"."الملحين"ا،هـ":حاشيةعلىنسخةفي

=الأدبفيوالبخاري)3827(،ماجهوابن)3373(برقمالترمذياخرجه
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]56/ب[علىالفاسدةالقواعدنجتجنايةأي،اللهإلاإلهفلا

وصفات،وأسمائهربهامعرفةوبينالقلوببينوحالت،الايمان

انلؤلآلتهتديومابمالمنذاهدنناالذىدئهالحضدو)جلالهونعوتكماله

.[43/]الأعراف(الئههدئا

حدثنا-إسحاقأبيابن-هويونسحدثنا:الفضلأبونعيمقال

منما":لمخ!اللهرسولقال:مالكبنأنسقال:قالمريمأبيابنبريد

ومن،الجنةأدخلهاللهم:الجنةقالتإلأثلاثاالجنةاللهيسألمسلم

.النار")1(مناجرهاللهم:النارقالتثلاناالنارمنباللهاستجار

)1(

وغيرهم.477(و442)2/المسندفيواحمد)658(،رقمالمفرد

.فذكرههريرةابيعنالخوزيصالحأبيطريقمن

ابنوعذه،فيهمتكلموهوالخوزيابوصالحبهتفردمنكرحديثوهو

مفاريده.منعدي

.(14"ص)9الأفهامجلاء"راجع

رقمشيبةابيوابن)3/262،141،155(المسندفياحمداخرجه

الدعاءفيوالطبراني1401(،)3/رقمصحيحهفيحبانوابن)99792(،

وغيرهم.)926(رقمالكبيرالدعواتفيوالبيهقي)1312(،رقم

.فذكرهبهبريدعنيونسطريقمنكلهم

بريدعنال!بيعيإسحاقأبيعنكلهموإسرائيلالأحوصابوورواه-

.فذكرهانسعن

وأحمد،552()1والنسائي(0434)ماجهوابن)2567(الترمذيأخرجه

حبانوابن،1311(،)0131الدعاءفيوالطبراني)3/117(،

وغيرهم.(0691)رقم717(/1)والحاكم،(3401رقم)3/

مالكبنأنسعنبريدعنإسحاقأبيعنروي"وقد:الترمذيقال

".قوله
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أبيعن،السريبنهنادعنماجهوابنوالنسائيالترمذيرواه

.به)1(بريدعنإسحاقأبيعنالأحوص

جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:سفيانبنالحسنوقال

اللهرضي-هريرةأبيعنحازمابيعنخباببنيونسعنليثعن

]42/أ[يومفيالجنةعبداللهسأل"ما:!يماللهرسولقال:قال-عنه

.")2(فادخلنيهسألنيفلاناعبدكانيارب:الجنةقالتإلامزاتسبع

)1(

)2(

المختارهفيوالضياءوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

.(1557رقم)4/

"ا،ج".من"به"وسقطخطأ،وهو"يزيد"النسخجميعفي

عليه:واختلفعلقمةابويرويهابعدهواللذانالحديثهذا

يرفعهولمشعبة"قال،علقمةابيعنعطاءبنيعلىعنشعبةفرواه-

موقوفا.ارادائهويحتملمقطوعا،:يعني"هريرةابيإلىيعلى

2027(.)4/رقممسندهفيالطيالسياخرجه

فيه.واضطرب-ضعيفرافضي-خئاببنيونسورواه-

حازمابيعنيونسعنسليمأبيبنوليثعبدالحميدبنجريرفرواه-

المؤلف.ساقهكما،فذكرههريرةابيعن

"صفةفيوابونعيم)213(،رقممسندهفيراهويهبنإسحاقاخرجه

)027(.رقمالدعواتفيوالبيهقي)68(،رقم"الجنة

منوهذا،حازمأبيعن:فقالخباببنيونسفيهاخطأخطأ،وهذا

علقمة.ابيعنوالصحيح،اضطرابه

كلهموغيرهمصفوانبنوشعيبالمعتمربنومنصورشعبةرواههكذا

.فذكرههريرةابيعنعلقمةأبيعنيونسعن

مرفوعا.وبعضهم،موقوفابعضهمرواه

الكامل=فيعديوابن)2027(،رقممسندهفيالطيالسياخرجه
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حدثناحرببنزهيرأبوخيثمةحدثنا:الموصليأبويعلىوقال

قال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنحازمأبيعنيونسعنجرير

النار:قالتإلآمراتسبعالنارمنعبداستجار"ما:ع!ي!اللهرسول

سبعالجنةعبديسألولا،فأجرهمنياستجارفلاناعبدلنبإنيارب

".الجنةفأدخلهسألنيفلاناعبدلبإنيارفي:الجنةقالتإلآمرات

الصحيحين.شرطعلىواسناده

:خباببنيونسحدثني:شعبةحدثنا:""مسندهفيأبوداودوقال

اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنأباعلقمةسمع

أدخلهاللهم:الجنةقالتسبعا،الجنةاللهاسأل:قال"من:ع!ي!

".الجنة

يحيىعن،عليبنعمرالمقدميحدثنا:سفيانبنالحسنوقال

اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنأبيهعنعبيداللهابن

شافعتانفإنهماالنار؟منبهواستعيذواالجنةاللهمسألة"اكثروا:ع!يم

هما.وغير(7/471)

يونس.عنالصحيحهووهذا

)11/918-091(.الدراقطنيعللذلكتفصيلراجع

ابيقولمنمقطوعاوعليهموقوفائههريرةأبيحديثفيوالصحيح

شعبة.بعبارةالمرادفيالاختلافعلىعلقمة

الطيالسي"وإسناد:فقال،مقطوعأوموقوفأئهإلىالبوصيريوذهب

:البخاريفيهقالخباببنيونسفيهأ-الثاني،مسلمشرطعلى:الاؤل

(".ضعفهعلىواتفقوا،الحديثمنكر

605(.)6/المهرةالخيرةإتحاف
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الجتة:قالتالجئة)2(،اللهمسألةمناكثرإذاالعبدوانمشفعتان)1(،

عبدكيارب:الناروتقول،إيايفأسكنهسألنيكائذيهذاعبدكيارفي

.")3(فأعذهمئيبكاستعاذائذيهذا

حسبنا:ويقولونالجنةاللهيسألونلاالسلفمنجماعةكانوقد

النار.منيجيرناأن

ثمالشحر،إلىليلةصفى)4(:أشيمبنصلةأبوالصهباء-فمنهم

يسألكانيجترىءمثلياو:النارمناجرني"اللهم:وقاليديهرفع

؟")5(.الجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب،د(".فيليست

"ج".منسقط"الجنة"اددهإلىالنار("منبه"واستعيذوا:قولهمن

الفردوسمسندفيوالديلميرقم)07(،الجنةصفةفيابونعيماخرجه

مختصرا.رقم)213(

المدنيالقرشيموهبابن--لعلهعبيداددهبنيحىفيه،ضعيفوسنده

مناكير.هريرةابيعنأبيهعنوله،ضعففيه

مناكير".أكثرهابنسخةهريرهابيعنابيهعن"روى:الحاكمقال

منها.هذاولعل:قلت

،السكوتتدليسيدلسلكئه؛ثقة:المقدميعليبنعمرايضاوفيه

.الشماعهنايتينولم

944-453(.)31/الكمالتهذيب:انظر

إحدىفيوابنههوقتل،العدويةمعاذةزوجالزاهد،العابدالبصريهو

05(.)3/794-0السير:انظرهـ(،)162سنةالمعارك

قصة.وفيه024(،)2/الأولياءحليةفيأبونعيمأخرجه

به.بأسلاوسنده
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صالحلهفقال،الجنةيسأللاكان)1ء(:الشليميعطاء-ومنهم

عزوجل:اللهيقول":قال!يمالنبيأنأنسعنحدثنيأبانإن:المري

ومن،أعطيتهالجنةسألنيرأيتموهفمن،عبديديوانفيانظروا

النار.منيجيرنيأنكفاني:عطاءفقال.")2(أعذتهالنارمناستعاذني

أبونعيم.ذكرهما

معاذقصةفيجابرحديثمن"سننه"فيأبوداودروىوقد

تصنح"كيف-شكاهالذييعني-لفتىقال!يمالنبيأن،بهموتطويله

الله]57/ب[وأسألالكتاببفاتحةأقرأ:قال؟صليتإذاأخيابنيا

معاذ؟)3(ودندنةمادندنتلنأدريلاوإنيالنار،منبهوأعوذالجنة

.")4(ندندنحولهاومعاذاإني:!ممالنبيفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو"السلمي""ا(":حاشيةعلىونسخة،د""بفي

سنةبعدوتوفي،مالكبنأنسأدركالعابد،البصريهوالسليميوعطاء

8(.ط86)6/السير:انظرهـ،014

الجنةصفةوفي226(،و175-176)6/:الأولياء""حليةفيأبونعيماخرجه

)71(.رقم

وفيه،الحديثمتروكوهوعياشأبيبنأبانفيهجدا،ضعيفوسنده

الحفظ.ضعيفالمزيبشيربنصالح

2845(.،)142رقمالتقريب:انظر

منأرفعوهو،يفهمولانغمتهتسمعبالكلامالرجليتكلمأن:الذندنة

)2/137(.النهاية:انظر.قليلاالهيمنة

السننفيوالبيهقي)1634(،خزيمةوابن)397(،برقمابوداوداخرجه

وغيرهم.(161-171)3/

خزيمة.ابنصححهوالحديث
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بنجابرعنالمنكدربنمحمدحديثمنداود"أبي"سننوفي

اللهبوجهيسأللا"!يو:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-عبدالله

.")1(الجنةإلأ

حدثنا*إسحاقبنيعقوبحدثناالعصفريعمروبناحمدرواه

.فذكرهمحمدعنمعاذبنسليمان

عنصالحبنمعاويةعنالليثحديث)2(الكتابأولفيتقدموقد

والناروالجنةإلأيوممن"ما:الحديثيرفعبشيرأبيبنعبدالملك

انهاري،واطردت،ثماريطابتقديارب:الجنةتقول،تسألان

)1(

)2(

)297(،ابوداوداخرجهعي!النبياصحاببعضعنشاهدوللحديث

بمثله.(473)3/واحمد

صحيح.وسنده

رقم)98(،الجهميةعلىالردفيمندهوابن)1671(برقمابوداوداخرجه

برقموالصفاتالأسماءفيوالبيهقي)3/257(،الكاملفيعديوابن

وغيرهم.)661(

.فذكرهجابرعنالمنكدربنمحمدعنقرمبنسليمانطريقمن

الحديث،لينوهو،قرمابنوهومعاذبنسليمانبهتفزدالحديثوهذا

منكراته.منالحديثهذاعديابنوجعل

روايةمنإلاالمنكدربنمحمدعناعرفهلاالحديث"وهذا:وقال

."...قرمبنسليمان

".غريبحديثهو.".:شاهينبنأبوحفصوقال

رقمللسخاويالحسنةوالمقاصد)34/21(،الكمالتهذيبانظر:

.)1323(

)42-43(.ص
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الحديث."باهليإليئفعخل،أوليائيإلىواشتقت

كذلك،والئار،جذباإليهاوتجذبهم،بالذاتأهلهاتظلبفالجنة

ولاننساهما.نذكرهمانزاللاأنع!يراللهرسولأمرناوقد

أبيبنإسحاقحدثنا:""مسندهفيالموصليأبويعلىروىكما

علىعرضنافيماكان:قال)1(الصنعانيشبيببنأيوبحدثناإسرائيل

يزيد)3(بنعبدالرحمنسمعتبحير)2(بنعبداللهحدثنيزيدبنرباح

لا":يقوللمجي!اللهرسولسمعت:يقولعمربنعبداللهسمعت:يقول

"الجنة:قال؟اللهيارسولالعظيمتانوماقلنا:"العظيمتينتنسوا

.والئار")4(

سمعت:قالحزنبنكليبحديثمنالشافعيوذكرأبوبكر

الئارمنواهربوا،جهدكمالجئة"اطلبوا:يقولع!ي!اللهرسول

الاخرةوإن،هاربهالاينامالئاروإن،طالبهايناملاالجنةفإن،جهدكم

)1(

)2(

)3(

)4(

"الصاغانى"."ا":حاشيةعلىنسخةفي

خطأ.وهو"نمير"النسخجميعفي

خطأ.وهو"زيد"النسخجميعفيوقع

والأسماءالكنىفيوالدولابي)1/417(،الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه

)3318(،رقمالعاليةالمطالبفيكمامسندهفيوأبويعلى)2/164(،

)66(.رقمالجئةصفةفيوأبونعيم

الثقاتفيحبانابنوذكره،رجلانعنهروىشبيببنايوبوفيه

"يخطىء".:وقال125()8/

ضعيف.فالاسنادوعليه
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المسافةتقربباللذاتمحفوفةالدنياصمانبالمكارهمحفوفةاليوم

.")1(الاخرةعنتلهينكمفلا،والشهوات

رقمالأوسطوفي)944(،رقم)91/002(الكبيرفيالطبرانياخرجه)1(

الصحابةمعرفةوفي)03(رقمالجئةصفةفيوابونعيم)3643(،

وغيرهما.(5871رقم)5/

ابنالحافظوقالجذا".ضعيفوهو،الأشدقيعلى"وفيه:الهيثميقال

".متروك"ويعلى:حجر

)5/313(.والاصابة31(،1/)0الزوائدمجمع:انظر
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والعشرونالحاديالباب

واشتقاقهاومعانيهاالجنهأسماءفي

،الذاتباعتبارواحدومسماهاصفاتها،باعتبارأسماءعدةولها

فهيالصفاتباعتباروتختلف،الوجههذامن]43/أ[مترادفةفهي

كتابه،وأسماءتعالىالربأسماءوهكذا،الوجههذامنمتباينة

.الناروأسماء،الاخراليوموأسماء،رسولهوأسماء

الجنه::الأولالاسم

أنواعمنعليهاشتملتوما،الدارلتلكالمتناولالعامالاسموهو

الأعين.وقرةوالسروروالبهجةواللذةالنعيم

الجنين:ومنه.والتغطيةالسترمناللفظةهذهاشتقاقوأصل

،لستره:والمجن،العيونعنلاستتاره:والجان،البطنفيلاستتاره

وهي:والجان،عنهوتواريهعقلهلاستتار:والمجنون،الوجهووقايته

الشاعر:قولومنه،الدقيقةالصغيرةالحية

جنت)3()2(الحسنمنإنسانفلوجنوأكملت(1واسبكرت)وجلتفدفت

البستانسميومنه،ذلكبهالفعلالعيونعنوسترغاليلوأي

إلآالاسمهذايستحقفلا،ويغاليهبالأشجارداخلهيسترلأله؟جنة

)1(

)2(

)3(

."تستكروا":"هـ"فيو،"تستكبراو":""جفي

."لجنا":"هـ،ا"فيو،"لبينا":"ب"في

)901(.صالمفضلياتفيكما،الأزديالشنفرىالجاهليللشاعرالبيت
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منيهمايستجن-بالضئم-والجئة،الأنواعمختلفالشجركثيرموضع

.غيرهأوترليى

16(]المجادلة/جئة!أيمانهم]58/ب[)ائخذوا:تعالىقولهومنه

عليهم.المؤمنينإنكارمنبها(يتترسون)1:أي

)من:تعالىقالكما،الجنوهو--بالكسر)2(:الجنةومنه

نأإلىالمفسرينمنطائفةوذهبت،6(/]الناس!(وافاسالجنة

ألجنةوبئنبتملوجعلوأ):تعالىبقولهواحتجوا،جئةيسمونالملائكة

الله،بناتالملائكة:قولهمالنسبوهذا:قالوا(158]الصافات/نسبا(

بوجهين:القولهذاورجحوا

الملائكةبينالهزعمواإلماجعلوهالذيالنسبأنأحدهما:

وبينه.الجنلابين،وبينه

/]الصافات!(لمخضرونإنهتماتجئةعلمتولقذ):تعالىقوله:الثاني

محضرونالقولهذاقالواالذينأنالملائكةعلمتقد:أي158(.

.)3(العذاب

أنفسهمالجنهمالجئةوأن،هؤلاءإليهماذهبخلافوالصحيح

.(6/]الناس!(والن!اسالضةمن):تعالىقالكما

)1(

)2(

)3(

."يستترون":هـ""في

الجتة"."وصفة"ج":في

"للعذاب"."هـ،د":في
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:قولانالايةففيهذاوعلى

بناتالملائكة:قريشكفارقالت":قالمجاهد،قول:احدهما

.(")1الجنسروات:فقالوا؟أمهاتهمفمن:أبوبكرلهمفقال،الله

بينهمامنفخرجالجنمنتزوج"قالوا:الكلبيوقال

.")2(الملائكة

.(")3(الجنصاهر:قالوا":قتادةوقال

الله،عبادةفيالشياطينأشركوا":قالالحسنقول:الثانيوالقول

.")4(جعلوهالذيالنسبفهو

الأؤلالقولأصحاببهاحتجوما،وغيرهمجاهدقولوالصحيح

وهم،اللهبناتالملائكةقالوالمافإئهم؛قولهملصحةبمستلزمليس

هذا(جعلوا)أوالايلاد،بهذانسباالجنوبينبينهعقدواالجنمن

إنهتمالحثةولدلت):تعالىقولهوأما.الجنةوبينبينهمتولداالنسب

ألهمالجنةعلمتقد:أي،الجنةإلىيرجعفالضمير(لمخضروبئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.الجنسروات)بناتوعنده(1)23/80تفسيرهفيالطبرياخرجه

الصديق.بكرابيوبينبينهانقطاعوفيهمجاهد،إلىحسنوسنده

363(.)2/:النهاية.اشرافهم:أي:"الجن"وسروات

534(.)3/الوسيطتفسيرهفيالواحديذكره

صحيح.وسنده.)0256(رقم()2/128تفسيرهفيعبدالرزاقاخرجه

07(.)5/والعيونالنكتتفسيرهفيالماورديذكره

.""وجعلوا:"ب"في
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لمنسبوبينهمبينهكانلوأيمجاهد)1(.قاله،الحسابمحضرون

أبنثرانخنوالنصرىائيهودوقالت!:تعالىقالكما،الجسابيحضروا

سبحانهفجعل18[،]المائدة/(بذنولبهميعذبكمفلمقلواحموالله

الكاذبة،لدعواهممبطلاللعذابوإحضارهمبذنوبهمعقوبتهموتعالى

فتأمله،،الأولالتقديرمنقولهمإبطالفيأبلغالايةفيالتقديروهذا

الجنة.أسماءذكروالمقصود

:النرمدار:الثانيالاسم

السلزعنددارالئم!!:قولهفيالاسمبهذاتعالىاللهسماهاوقد

25[،]يونس/(دارالشنصيذعواإكوالله!وقوله،[127]الأنعام/(ربهتم

،ومكروهوآفةبليةكلمنالسلامةدارفإلها،الاسمبهذاأحقوهي

وسلمسلمها)2(،الذيالسلاموتعالىسبحانهواسمه،اللهداروهي

كلفنعلئهميذظونواتملعكة)،[01]يونس/(سنمفيهاوعئنهئم!:أهلها

منعليهميسلمتعالىوالرب24[،-23]الرعد/علت!(!سنئمبابر

قنقولا!ساميذعونقاولهمفبههةفيهاالم):تعالىقالكما،فوقهم

الربسلامفيجابر)3(حديثوسيأتي57.5[،]يس/!(رحييزث

لغولا:أي،سلامفيهاكلهوكلامهم،الجنةفيعليهموتعالىتبارك

)2(

)3(

)23/801(.تفسيرهفيالطبرياخرجه

.اللهم"سقمها:"ا"حاشيةعلىنسخةفي

664(.و)663صفي

491



إلاسذما(لغوافيهالالمجشمعونا:تعالىكماقال،باطلولافحشولافيه

62[.]مريم/

يأ!منلكفسنص5اليمينأضب!ثكانإروأئآ):لىتعاقولهوأما

المعنىحولحامواالمفسرينفأكثر09-19[]الواقعة/!(اليمين

معنىالمقصود؛والماعنبعدهايخفىلاأقوالاوقالوا،وماوردوه

منكونكحالالدنياعنالراحلأيهالكفسلام:أعلمواللهالاية]44/أ[

اليمينأصحابمنكائنالكفسلامه]95/ب[:أي،اليمينأصحاب

بالسلامةفبشروعذابها،النارومنوأنكادها،الدنيامنسلمواالذين

روحهالملكيبشركما،تعالىاللهعلىوقدومه،الدنيامنارتحالهعند

وهذا،")1(غضبانغيرورل!وريحانبرأسح"أبشري:بقولهأخذهاعند

.الاخرةفيللمومنالتيالبشرىأول

فيخزيمةوابن)2/364-365(.واحمد)4262(،رقمماجهابناخرجه)1(

)8/177(،تفسيرهفيوالطبريرقم)176(،تحت)1/276-277(التوحيد

)6801(.رقمالإيمانفيمندهوابن

يساربنسعيدعنعطاءبنعمروبنمحمدعنذئبأبيابنطريقمن

مطولا.فذكرههريرةابيعن

صحيح.وسنده

:هريرةابيعنطرقوللحديث

وغيرهما.)9601(رقمالإيمانفيمندهوابن)2872(،مسلمعند
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الخلد.دار:الثالثالاسم

تعالى:قالكماأبدا،عنهايطعنونلاأهلهالأن؛بذلكوسميت

منل!مالرزقناهذاإن!و:وقال802(،أهود/(!مخذو/غئرفي)

،35(الرعد/أ(وظلهأدآبرأنيلها):وقال،54(]ص/(!نفاد

.(48الحجر/أ!(بمخرجينمنهاوماهم):وقال

فناءاو،بفنائهاوالمعترلةالجهميةمنقالمنقولإبطالوسيأتي

.)1(تعالىاللهشاءإنأهلهاحركات

المقامة.دار:الرابعالاسم

الحزهم!عناأدقبائذىدلهالحضدوقالوا):أهلهاعنحكاية:تعالىقال

(ففءمنالمحقامةدارا!ناالذى!شكؤرلغفورباإبر

أفاطر/35-34[.

ولا،يموتونلا،أبدافيهاأقامواالخلود،دار"أنزلنا:مقاتلقال

.أبدا")2(منهايتحولون

بالمكانأقمت:يقال،الاقامةمثل"المقامة:والزجاجالفراءقال

)1(

)2(

-728(.)723صفي

.78()3/:مقاتلتفسير:انظر
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.(1)"ماومقا،مةومقا،مةقاإ

فصل

.المأوىجنه:الخامسالاسم

منمفعل:والمأوى[15/النجمأ!(المماوىجنةعتدها):تعالىقال

به.واستقرإليهوصار،المكانإلىانضمإذا،يأويأوى

جبريلإليهايأويالتيالجنة"هي:عباسابنعنعطاءوقال

.(")2(والملائكة

.الشهداء")3(أرواحإليهاتأويجنةهي":والكلبيمقاتلوقال

أرواحفيهاترتعيخضرطيرفيهاجنة:المأوى"جنة:كعبوقال

.الشهداء")4(

منجئة"هي:حبيشبنوزرعنها،اللهرضيعائشةوقالت

")5(.الجنان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:للزجاجد!اعرابهالقرآنومعاني)2/037(،للفراء:القرانمعانيانظر:

.)4/027-271(

للبغويالتنزيلومعالم)4/891(،الوسيظتفسيرهفيالواحديذكره

.)7/604(

ومعالم)4/891(،للواحديوالوسيظ)3/092(،:مقاتلتفسيرانظر:

4(.60)7/للبغويالتنزيل

فيوابونعيم)50341(،رقم)7/71(:مصنفهفيشيبةأبيابناخرجه

صحيح.وسنده381(،)5/الحلية

عليه.اقفلم
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ضافمنواما):تعالىقالكماالجنةأسماءمناسمألهوالصحيح

]النازعات/(!اتمآوبطهىألجنةفإن!امبوممطعنالتفسونهىريهءمقام

93[،]النازعات/!(اتمأوى!اتجحيمفإن):النارفيوقال04-41[،

.[52/فار(]العنكبوتاومآودبهم):وقال

فصل

.عدنجنات:السادسالاسم

لجملةاسمأدهوالصحيح،الجناتجملةمنلجنةاسمهو:فقيل

الرتهنوعدالىعدنجنت):تعالىقال،عدنجناتفكلها،الجنات

فيهامجلؤنيدظونهاعذنجنت):تعالىوقال،[16/]مريمباتغتمث(عباده

وقال]فاطر/33[،(حريرفيهاولاسولولؤ)1(ذهبمرأشاورمن

علىيدلوالاشتقاق.[12]الصف/(عذننجتفىطتبةومسبهن):تعالى

عدن:يقال.والذوامالاقامةمنفإله،عدنجناتجميعهاأن

بمكانالابلوعدنت،توطنته:البلدوعدنت،بهأقامإذا:بالمكان

منه.تبرحفلم)2(لزمته:كذا

سميومنه،إقامةجناتايعدنجنات"ومنه:الجوهريقال

والشتاء،الصيففيهيقيمونالناسلأن-؛الدالبكسر-)3(المعدن

فيالمقيمةالناقة:والعادن.معدنهشيءكلومركز

)1(

)2(

)3(

قراءةوهي،بالخفضهكذا

.)2/244(

"فلن"."ب":في

"العدن"."ب،ج،د،هـ":في

العشرالقراءاتفيالنشرانظر:سبعئة،

891



.(1")المرعى

.الحيواندار:السابعالاسم

64[]العنكبوت/(الجوانلهىالأخرهالداروإبر):تعالىقال

الجنة.:يعنيالاخرةوإن:قالواالتفسير،أهلعندالجنةوالمراد:

فيها.لاموتالتيالحياةدارلهي:الحيوانلهي)2(

دار"هي:الزجاجوقالفيها".موتلاحياة"هي:الكلبيوقال

.")3(الدائمةالحياة

.الحياة:بمعنىالحيوانأنعلىاللغةوأهل

قال]06/ب[(")4(.الحيوان:"الحياة:قتيبةوابنأبوعبيدةقال

قال(.واحد")-الحاءبكسر-والحيوالحيوان"الحياة:أبوعبيدة

:والحيوان،كالحلبةفعلةفالحياةمصادر،ألها"يعني)6(:أبوعلي

:العخاجقال،كالعي:والحي،والغليانكالئزوان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

1582(.)2/:"عدن("مادةللجوهريالصحاح:انظر

"أسهي".:ا""حاشيةعلىنسخةفي

.()4/173:واعرابهالقرانمعاني:انظر

)933(،صقتيبةلابنالقرانغريبتفسيرانظر:

.)3/425(

)1172(.:عبيدةلأبيالقرانمجاز:انظر

"بمعنىث!."ج":في

991
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حي)1(6الحياإذبهاكنا

.")2(حياةالحياةإذ:أي

والموتان،روحمافيه"الحيوان:وقالفخالفهماأبوزيدوأما

."فيهروحمالاوالموات

كما،مصدر:أحدهما:ضربينعلىيقعالحيوانأن:والصواب

زيدأبيقولوعلى،أبوزيدحكاهكماوصف:والثاني.أبوعبيدةحكاه

الفعلانبأن؛الأولالقولورجح،الميتخلافالحى:مثلالحيوان

فعلانبابهافإن،الصفاتبخلاف،والغليانكالنزوان؛المصادربابه

.وغضبانأ[4/]هكسكران

الصفاتفيجاءقدفعلانبأن،الثانيالقولرخحمنوأجاب

فيقال.وزفيان،الخفيفللسريع:صميانرجلقالوا:أيضا،

الارلبمالسريعة:زفيانوقوس.سريعة:زفيانناقة"الصحاح")3(:

اتحبوان(لهىالأخرهالذار)هـإبر:تعالىقولهفيحتمل."للسهم

معنيين:64[]العنكبوت/

فيهاتنغيصلالأله؛الحياةهيالاخرة)4(حياةأنأحدهما:

فيكونالدار،هذهفيالحياةمايشوبيشوبهالاأيلها:ولانفاد

)1(

)2(

)3(

)4(

232()1/دريدلابنوالجمهرة)592(،صالعجاجديوان:انظر*

.*و)3/5301(

.*فليراجع،تعليق)592(صالعجاجديواننسخةحاشيةفيجاء*

اللفظ.هذابغير)2/9401(للجوهريالصحاح:انظر

"ب".فيليس:"الحياة"أن:قوله

002



.هذاعلىمصدراالحيوان

ولا،تنقطعولاتفنىلاالتيالدارألها:المعنىيكونأن:الثاني

الحيوانمنالاسمبهذاأحقفهي،الدنياهذهفيالأحياءيفنىكماتبيد

.ويموتيفنىائذي

.الفردوس:الثامنالاسم

هئمآلفزدؤسيرثونالذيف!ائؤرثونهمأوبلعك!و:تعالىاللهقال

وعلواءامنواائذينإن):تعالىوقال،[11-01]المؤمنون/!(خدونفيها

.[701/]الكهف!(نزلاالفردؤسجنتالتمكانتالصخلحف

أفضلهاعلىويقال،الجنةجميععلىيقالاسم)1(:والفردوس

.الجناتمنغيرهمنالاسمبهذاأحقكأله،وأعلاها

كعب:قال.البساتين:والفراديس،البستان:الفرودسوأصل

ذاتجنة:"الفردوس:الليثقال.")2(الأعنابفيهالذيالبستان"هو

الجنة"هي:الضحاكوقال."معرشأي:مفردسكرم؟يقال.كروم

فيماالفردوس:وقالالمبرد.اختياروهوبالأشجار")3(،الملتفة

)4(،العنبعليهوالأغلب،الملفالشجر:العربكلاممنسمعت

)1(

)2(

)3(

)4(

.""جمنسقط"لفردوساو".نزلأ()قوله

ضعيف.وسنده)16/36(تفسيرهفيالطبريأخرجه

211(.)5/:التنزيلمعالمتفسيرهفيالبغويذكره

02(.)5/991-0المسيرزادتفسيرهفيالجوزيابنعنهنقلههناإلى

102



لجرير:وانشد،بالشامالفراديسسميوبهذا:قال:الفراديس:وجمعه

(")1(الفراديمسبابمنيبرينبعديابناالمسيرجذإذللركبفقلت

:فقال،الزجاجواختاره.")2(بالروميةالبستان"هو:مجاهدوقال

الذيالبستانألهوحقيقته:قال.العربيةلفظإلىمنقولبالروميةهو

:حسانقال.)3(البساتينفيمايكونكليجمع

يخلد)4(فيهاالفردوسمنجنانمخلدكلاللهثوابوإن

فصل

النعيم.جنات:التاسعالاسم

(!ألئعيمجنمسهالتمالصلختوعملواءامنواأثذلىإن!و:تعالىقال

منتضمنتهلما،الجناتلجميعجامعاسمأيضاوهذا8[،ألقمان/

والصور،والملبوسوالمشروبالماكولمنبهايتنعمالتيالأنواع

منذلكوغير،الواسعةوالمساكن،البهيجوالمنظرالطيبةوالرائحة

والباطن.الظاهرالنعيم

)1(

)2(

)3(

)4(

"المسير".منبدلا"الرحيل"وفيه)193(،صجريرديوان:انظر

صحيح.وسنده36()16/تفسيرهفيالطبريأخرجه

315(.)3/وإعرابهالقرانمعاني:انظر

منبدلا"يتلد"وفيه)39(صعنهاللهرضيثابتبنحسانديوانانظر:

)6/915(.حيانلأبيالمحيطالبحر:وانظر"يخلد"،

202



الأمين.المقام:العاسرالاسم

51[،]الدخان/!(أميهزمقا!فىالمتقينإن):تعالىاللهقال

سو؟كلمن]61/ب[الامن:والأمين،الاقامةموضع:فالمقام

الزوالمنامنفهوكلها،الأمنصفاتجمعقدالذيوهو،ومكروه

)2(والنقصالخروجمنفيهامنونوأهله،النغص)1(وأنواع،والخراب

والنكد.

يخافممافيهأهلهأمنقدالذي:3،!(]التين/الأمباللدو)

سواهم.منه

فىالمتقينإن):تعالىقولهفيالأمنسبحانهذكركيفوتأمل

دشكهةقيفيها)يذعون:تعالىقولهوفي!(أجمزمقا!

،الطعاموأمنالمكانأمنبينلهمفجمع55،]الدخان/!(ءامنب

الخروجوأمنومضرتها،عاقبتهاسوءولاالفاكهةانقطاعيخافونفلا

موتا.فيهايخافونفلاالموتوأمن،ذلكيخافونفلا،منها

)1(

)2(

"."ب،ج،د":"النقصفي

"ب،د":"النغص".في

302



فصل

عشر:والثانيعشرالحادبدالاسم

.الصدقوقدم،الصدقمقعد

]القمر/(صذقمقعدفى!ونهرجنئخفىافنقينإن):تعالىقال

المقعدمنيرادماكللحصول،صدقمقعدالجنةفسمى54-55(،

وحلاوة،تافةثابتةكانتإذا:صادقةمودة:يقالكمافيها،الحسن

مقصوده)1(لحصول،الصدقالكلامومنه،صادقةوحملة،صادقة

منه.

الصدقومنه،والكمالالصحة:كلامهمفياللفظةهذهوموضوع

قولهيصدق]46/أ[ائذيوالصديق،العملفيوالصدق،الحديثفي

للرجلويقال،الرماحمنالصلب--بالفتحوالصدق،بالعمل

الحملة.صادقأيمصدقلذوإله:الشجاع

المودةلصفاء؟الصداقةومنه،يصدقهماأي:هذامصداقوهذا

،الصدققدمومنه،المودةوصدقني،القتالصدقنيومنه،والمخالة

للحقكلهوذلك،الصدقومخرج،الصدقومدخل،الصدقولسان

لاالذي،الباطلالكذببخلاف،فيهيرغبالذيالمقصودالثابت

وفسر،بالجنة:الصدققدموفسر،ثابتاأمرايتضمنولا،تحتهشيء

الله،منلهمسبقتالتيبالسابقةوفسر،الجنةبهاتنالالتيبالاعمال

."لمحصول":"د"فيو،"لمحصولا":""جفي)1(

402



ذلك.نالواوهدايتهيدهعلىالذيبالرسولوفشر

السابقةبذلكاللهمنلهمسبقتفإلهم؛حقالجميعأنوالئحقيق

يومجزاءهالهموادخر،رسولهيدعلىلهمقدرهاالتيبالأسباب

،الأفعالبمحاسنالصادقالثناءلسانهوالصدقولسان)1(،لقائه

للواقع،مطابقتهإلىإشارةصدقلسانكونهوفي،الطرائقوجميل

المدخلهوالصدقومخرحالصدقومدخل،بباطللابحقثناءوأله

وخروجهدخولهوهو،اللهعلىضامنافيهصاحبهيكونائذيوالمخرح

فيداخلايزاللافالهللعبد،الدعاءأنفعمنالدعوةوهذه،وللهبالله

كان،كذلكوخروجهوباللهللهدخولهكانفمتى،امرمنوخارجاأمر

.صدقمخرحوأخرحصدقمدخلأدخلقد

."القيامة":هـ"،د،ب"في(1)

502



والعشرونالثانيالباب

:نوعانوأنها،الجناتعددفى

فضةمنوجنتان،ذهبمنجنتان

والمساكنالبساتينمنماحوتهلجميعشاملاس!!1(:الجنة

")2(صحيحه"فيالبخاريروىكما،جداكثيرةجناتوهيوالقصور

مأوهي-البراءبنتالربيعأمأن-:عنهاللهرضي-مالكبنأنسعن

-")3(
تحدثنيألااللهيانبي:فقالتع!يماللهرسولأتت-سراقةبنرله

كانفإنغرب)4(-،سهمأصابهبدريومقتل-وكان؟حارثةعن

البكاء،فيعليهاجتهدتذلكغيركانوان،صبرتالجنةفي]62/ب[

الفردوسأصابابنكوان(،)الجنةفيجنانإلها،حارثةأم"يا:قال

."الأعلى

عنهاللهرضيالأشعريموسىأبيحديثمن")6("الصحيحينوفي

فيهما،وماوحليتهماانيتهماذهبمن"جنتان:قالع!مماللهرسولعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".شاملالجتة"اسم"أ":في

)2654(.رقم

خطأ.وهو"بنت""ا"في

035(.)3/الأثيرلابنالنهاية:انظر.راميهيعرفلاأي:غرب""سهم

"أ("حاشيةعلىونسخة"هـ"فيووقع"ب"،فيليسالجتة""فيقوله

"جنان".منبدلا"جنات"

.()018رقمومسلم)7945(،رقمالبخاري

الصحيحين.فيليس"وحليتهما"قوله:تنبيه

602



نأوبينالقومبينومافيهما،وماوحليتهماانيتهمافضةمنوجنتان

."عدنجئةفيوجههعلىالكبرياءرداءإلآربهمإلىينظروا

46(]الرحمن/(!جننانرل!مقامضافوصلمن):تعالىقالوقد

أربع.فهذه62[]الرحمن/!(جنناندونهصاومن):قالثمفذكرهما

وأ،فوقهماأنهمابهالمرادهلدونهما(ومن):قولهفياختلفوقد

قولين:علىتحتهما

فيكونان،العرشإلىمنهماأقرب:أيدونهمامن:طائفةفقالت

فوقهما.

تحتهما.:دونهمامنمعنىبل:طائفةوقالت

يأهذا،دونهذا:قالواإذاالعربلغةفيالمنقولوهذا:قالوا

تقولمادونأنا:مدحهفيبالغلمنبعضهمقالكما،المنزلةفيدونه

نفسك.فيماوفوق

الغاية،عنتقصيروهو،فوق)1(نقيض:"دون:"الصحاح"وفي

.")3(منهأقربأيهذا)2(دونهذا:ويقال:قالثم

أوجه:عشرةمنالأولتينالجنتينتفضيلعلىيدلوالسياق

:قولانوفيه48[]الرحمن/!(أفنانذواتا):قولهأحدها:

)1(

)2(

)3(

النسخ.وباقيالصحاحمنوالمثبت"يقتضي"،"د،هـ":في

"هذا".منبدلا"ذاك!الصحاحوفي"ح"،منسقط

.(1554)2/للجوهريالصحاح:انظر

702



وهو،فنجمعأله:والثاني.الغصنوهو،فننجمعأله:احدهما

فيذلكيذكرولم،وغيرهاالفواكهمنشتىأصنافذواتاأي:الصنف

بعدهما.اللتين

وفي05[،]الرحمن/(!تخردإن!نانفهما):قوله:الثاني

هي:والنضاخة،[66/الرحمنأ!(نضاختانعتنانفحهما):لا"خريينا

تتضمنفإلها،الفوارةمنأحسنوهي،السارحة:والجارية،الفؤارة

.والجريانالفوران

وفي[52/]الرحمن!(زوجانفبهههصكلمنفعهما):قالأده:الثالث

نأولاريب68[،(]الرحمن/!ورما!ونخلفبههةفيهما):الأخريين

.471/أ[أكملالأولتينوصف

.صنفانألهماعلىالاتفاقبعدالزوجينهذينفيواختلف

فضلهفييقصرلاالذيواليابسالرطب:الزوجان:طائفةفقالت

،صص05)1(

باليابس.يسمتعكمابهمتمئعوهو،الرطبعنوجودته

يخفى.لانظروفيه

غريب.شكلهمنوصنف،معروفصنفالزوجان:طائفةوقالت

.تزدولم.نوعان:طائفةوقالت

والأحمر؛والأبيض،والحامضالحلوأله:أعلمواللهوالطاهر

"على"."أ":حاشيةعلىنسخةفي)1(

802



والفم.للعينوألذ،وأشهىأعجبالفاكهةأصنافاختلافلأنوذلك

،[45/]الرحمنإستبرقط(منبطآلنها3لثرفرعكمتيهين):قالاله:الرابع

متيهين):قالالآخرتينوفي،وخطرهاالظهائرفضلعنتنبيهوهذا

:الرفرفوفسر76[،]الرحمن/(!حسانوعبقر!رخضررقرفععك

وعلى.فوقهابالمحابس:وفسر،بالفرش:وفسر،والبسظبالمحابس

الأولتين.الجنتينفرشبهوصفبمايصفهفلمقولكل

قريبأي[54/]الرحمن!(داصنألجننينوجنى):قالاله:الخامس

الاخرتين.فيذلكيذكرولم،شاؤواكيفيتناولونهسهل

يا[56/]الرحمن(ألظرفقصزتفيهن):قالأله:ب[]63/الشادس

بهم)1(،لرضاهنغيرهميردنفلا،أزواجهنعلىطرفهنقصرنقد

.ص)2(
فلا،عليهنازواجهنلطرفدصرهنيتضمنوذلك،لهموتحببهن

)حرور:الاخرتينفيوقال،غيرهنإلىينظرواانحسنهنيدعهم

زوجهاعلىطرفهاقصرتومن،72[]الرحمن/ألحياهـ!(فىمقصوزت

بغيرها.قصرتممنأكملباختيارها

،اللونصفاءفيوالمرجانالياقوتبشبهوصفهنأله:السابع

بعدها.التيفيذلكيذكرولم،وحسنهواشراقه

الإخشنجزاءهل):الاولتينالجنتينفيقالسبحانهأله:الثامن

أهلمنأصحابهماأنيقتضيوهذا06[]الرحمن/!(اقيحشنإلا

)1(

)2(

"ج".منسقط

"."ب،د":"ومحبتهنفي

902



كامل.بإحسانجزاؤهمفكان،الكاملالمطلقالاحسان

لمنجزاءوجعلهما،الأولتين)1(الجنتينبوصفبدأأله:التاسع

فرتب،لمقامهالخائفجزاءأعلىألهماعلىيدلوهذا،مقامهخاف

كانولما،سببهعلىالمسببترتيبالخوفعلىالمذكورالجزاء

ثم،المقربينجنتيذكر،يمينوأصحابمقربين:نوعينالخائفون

اليمين.أصحابجنتيذكر

والسياق62[الحر/أ!(جنناندونهماومن):قالأله:العاشر

.الجوهريقالكما،فوق)2(نقيضألهعلىيدل

مقامخافمنعلىالأربعالجنانهذهانقسمتفكيف:قيلفإن

ربه؟

منهمللمقربينكانذكرنا،كمانوعينالخائفونكانلما:قيل

دونهما.اللتانالجنتاناليمينولاصحاب،العاليتانالجنتان

لكلأم،فيهمايشتركونالخائفينلمجموعالجنتانفهل:قيلفإن

؟البستانانوهماجنتانواحد

بوجهين:الثانيالقولورجح،للمفسرينقولانفيههذاقيل)3(:

المعنى.جهةمن:والثاني.النقلجهةمن:أحدهما

)1(

)2(

)3(

"ب،ج،د،هـ".من

"."ب،ج،د،هـ":"يقتضيفي

"ج".منسقط"قيل"إلى"لمجموعالجنتان"فهل:قولهمن
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عنروواالقولهذاأصحابفإن)1(،النقلجهةمنالذيفأما

.")2(الجئةرياضفيبستانان"هما:قالألهلمجييهالنبي

الأوامر،أداءجزاءالجنتينإحدىفإنالمعنىجهةمنالذيوأما

.المحارماجتنابجزاءوالثانية

ولما،الموضعينفي)فيهن(النساءذكرفيقالفكيف:قيلفإن

)فيهما(؟قالغيرهنذكر

(حسانجتث)فيهن:بعدهاقالالفرشذكرلماقيل)3(:

ليتشاكل)4(،اللفظبهذاالآخرتينالجنتينفيأعادهثم07(]الرحمن/

أعلم.والله.والمعنىاللفظ

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منسقط"النقل"إلىجهة"من"والثاني:قولهمن

فيكماالهرويذكرهوكذاسند،بدون)9/918(تفسيرهفيالثعلبيذكره

.()17/177القرانلأحكاموالجامع)382(،صللقرطبيالتذكرة

سمعأنهتميمبنعياضعن)6/302-الدر(،مردويهابنوأخرج

:قال]الرحمن/46(،(!جننانره!مقامضافولمن)تلا!ك!ب!اللهرسول

."....عاممائةمسيرةمنهماواحدكلعرض"بستانان

"ج".منسقط"قيل"قولهإلىالنساء"ذكرفيقال"فكيف:قولهمن

"ليشاكل".:،د"،ج"بفي
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والعشرونالثالثالباب

بيدهالجنمانبعضوتعالىتباركالربخلقفي

)1(الجناتسائرعلىلهاتفضيلابيدهوغرسها

لنفسه،اصطفاهادارا)2(الجناتمنتعالىالرباتخذوقد

والله،الجنانسيدةفهي،بيدهوغرسها،عرشهمنبالقربوخصها

الملائكة:مناختاركما،وأفضلهأعلاهنوعكلمنيختارسبحانه

ومنالعليا،:السماواتومن،!لخيممحمداالبشر:ومن،جبريل

ومنالقدر،ليلة:اللياليومن،الحرم:الأشهرومن،مكةالبلاد:

ومن،وسطه:الليل]64/ب[ومن]48/ا[،الجمعةيوم:الأيام

ماتحلق)سبحانهفهو،ذلكغيرالى،الصلواتأوقات:الأوقات

.68[وتخمار(]القصص/لمحثآء

حدثناالأزديشعيببنمطلبحدثنا:"معجمه"فيالطبرانيقال

روحأبوالزنباعوحدثنا:الطبرانيقال.الليثحدثنيصالحبنعبدالله

محمدبن)3(زيادةعنالليثحدثنابكير،بنيحيىحدثناالفرحابن

أبيعنعبيدبنفضالةعنالقرظيكعببنمحمدعنالأنصاري

فيتعالىاللهيتزل":ع!م!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الدرداء

منهنالأولىالساعةفياللهفينظر،الليلمنيبقينساعاتثلاباخر

)1(

)2(

)3(

."الجنان":هـ"،"دفي

.""الجنان:هـ"،د،"بفي

خطأ.وهو"زياد(":""حفي
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فيينظرثم،ويثبتيشاءمافيمحو،غيرهفيهينظرلاالذيالكتابفي

معهيكونلا،يسكنالذي1(مسكناوهيعدنجنةفيالثانيةالساعة

ولا،أحديرهمالموفيها،والصذيقونوالشهداءالأنبياءإلآأحدفيها

مستغفرألا:فيقول،الليلمنساعةاخريهبطثم،بشرقلبعلىخطر

يدعونيداعألا؟فأعطيهيسألنيسائلألاله؟فأغفريستغفرني

قزانإنالفجرانوقؤ):تعالىقال،الفجريطلعحتى؟لهفأستجيب

.")2(وملائكتهتعالىاللهفيشهده.78[]الاسراء/ا(ممثهروالفخر؟بر

بنعمروبنأحمدابوالطاهرحدثنا:سفيانبنالحسنوقال

سالم،بنعبدالحميدبنعبدالرحمن)3(خاليحدثني:قالالسرح

رضيمالكبنأنسعن،هندأبيبنداودعن،أيوببنيحيىحدثنا

)1(

)2(

)3(

"ب":"مستكثه".في

وابن)135(،رقمالدعاءوفي)8635(،برقمالأوسطفيالطبرانياخرجه

)991(،رقمالتوحيدفيخزيمةوابن)86(،رقمالعرشفيشيبةابي

)2/39(الكبيرالضعفاءفيوالعقيلي)15/913(،تفسيرهفيوالطبري

وغيرهم.

كماالحديثمنكروهوالأنصاريمحمدبنزيادةفيهمنكر،حديثوهو

وابوحاتم.والنسائيالبخاريقاله

ثابت،الدنياالسماءإلىعزوجلاللهنزولفي"والحديث:العقيليقال

بهايأتلمبألفاظحديثهفيجاءهذازيادةانإلا،صحاحأحاديثفيه

".منهماحدعليهايتابعهولا،الناس

يأتلممنكرةالفاظ"فهذه:وقال145(،)3/الميزانفيالذهبيوذكره

."...زيادةغيربها

"أ،ج".فيليس
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وحظرها،بيدهالفردوسبنىالله"ان:قال!ي!اللهرسولأنعنهالله

.سكير(")3(خمر)2(مدمنوكل،مشرككل)1(على

بننجيح:معشرأبيحديثمنوغيرهماوالنجادالدارميذكروقد

نوفل،بنالحارببنعبداللهبنعونعن-فيهمتكلم-عبدالرحمن

عنهاللهرضيالحارببنعبداللهأبيهعنعبداللهبنعبداللهأخيهعن

:بيدهأشياءثلاثةوتعالىتباركالله"خلق:لمجي!اللهرسولقال:قال

)2(

)3(

"ج".فيليس

"أ،ج،هـ":"الخمر".في

الردفيمندهوابنالبشام(،الروض)56،57-رقمفوائدهفيتمامأخرجه

الجئةصفةوفي49-59(،)3/الحليةفيوأبونعيم)51(،رقمالجهميةعلى

وغيرهم.(16)رقم

يحىإلأعنهيروهلم،انسعنداودحديثمن"غريب:ابونعيمقال

ابورجاء".عنهبهتفرد،المصريالمعافريأيوبابن

بنعبدالرحمنهوالحديثبهذاتفزدالذيهذاأبورجاءقلت:

تاريخفي-يونسابنأنإلأأبوداودوثقهأذهمعالمهريسالمبنعبدالحميد

مضطربه".فأحاديثهحفظا،يحذبفكانعميقدوكان...":قال-مصر

.حبانابنقالهمالكبنأنسمنيسمعلمهندأبيبنداودوأيضا

)6/278(.حبانلابنوالثقات)2/528(،التهذيبتهذيب:انظر

.المصريعفيربنكثيربنسعيدخالفهأبورجاء،خولفوقد

هلالأبيبنسعيدعنيزيدبنخالدعنأيوببنيحىعنسعيدفرواه

بمثله.مالكبنأنسعن

)52(.رقمالجهميةعلىالز؟فيمندهابنأخرجه

يسمعلمهلالأبيبنسعيدمنقطعفالاسنادوعليه،الصوابهووهذا

59(.)11/الكمالتهذيب.أنسمن



:قالثم"بيدهالفردوسوغرس،بيدهالتوراةوكتب،بيدهادمخلق

يارسول:قالوا."الديوبولاخمرمدمنيدخلهالاوجلاليوعزتي"

فيالسوءيقر"ائذي:قالالديوب؟فما،الخمرمدمنعرفناقد،الله

")1(.أهله

.موقوفأنهالمحفوظ:قلت

بنعبدالواحدحدثناإسماعيلبنموسىحدثنا:الدارميقال

عمر:بنعبداللهقال:قالمجاهدحدثنامهرانبنعبيدحدثنازياد،

قالثم،وادم،وعدن،والقلم،العرش:بيدهأشياءأربعةالله"خلق

.")2(فكانكنالخلقلشائر

السائببنعطاءعنأبوعوانةحدثنا،إسماعيلبنموسىوحدثنا

ادم"خلق:ثلابغيرخلقهمنشيئايمسلماللهان:قالميسرةعن

)1(

)2(

فيالأصبهانيوابوالشيخ)41(،رقمالجثةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

وأبونعيم)28(،رقمالصفاتفيوالدارقطنيمختصرا،(11)17رقمالعطمة

)23(.رقمالجنةصفةفي

العلائي:قالالحارثبنعبداللهفإنالاسناد،ضعيفمرسلوالحديث

الحديث.ضعيفالسنديهوعبدالرحمنبننجيحقطعا"،مرسل"حديثه

071(.)0رقموالتقريب)345(،رقمللعلائيالتحصيلجامع:انظر

فيواللالكائي112(،و)44رقمالمريسيبشرعلىالردفيالدارميأخرجه

)3244(،رقم035()2/والحاكم073(،و)972رقمالاعتقادأصولشرح

.(185)23/تفسيرهفيوالطبري1801(،و)213رقمالعظمةفيوابوالشيخ

به.المكتبعبيدعنطرقمن

.قالكماوهو."يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقال



.(")1بيدهعدنجئةوغرس،بيدهالتوراةوكتب،بيده

أبيبنسعيدحدثنازريعبنيزيدحدثناالمنهالبنمحمدوحدثنا

:ثلابغيربيدهاللهيخلقلم":قالكعبعنأنسعنقتادةعنعروبة

لها:قالثم.بيدهعدنجنةوغرس،بيدهالتوراةوكتب،بيدهآدمخلق

.2(!()المؤمنون[ب6/]هأفلحقد):قالت،تكلمي

)1(

)2(

الزهدفيوهناد)45(،رقمالمريسيبشرعلىالنقضفيالدارميأخرجه

.(1)18/تفسيرهفيوالطبري)44(،رقم

به.عطاءعنكلهموجريرالأحوصوأبيعوانةأبيطريقمن

،بيدهأدم:خلقأربعةبيدهوتعالىتباركالله"خلقالأحوصأبيولفظ

.المؤمنونأفلحقد:قالثئم،بيدهعدنجنهوغرس،بيدهوالقلمواللوح

.بنحوهجريرولفظ.أغفلهاوالرابعة-الأحوصأبايعني-وقال

عطاءمنسمعأنهالعلمأهلبعضذكرفقد،أصحعوانةأبيلفظولعل

الاختلاطبعدمنهسمعبأنهفجزمواجريروأفا،اختلطماوبعداختلاطهقبل

فلعلتخالفهماعوانةأبيوروايةالأحوصأبيروايةتوافقجريرورواية

النيراثالكواكبانظر:عطاء،عنحديثهصحيحمنهذهعوانةأبيرواية

)328(.وص)323(ص

اللهرضيطالبأبيبنعليعنروىتابعيالكنديأبوصالحهووميسرة

)92/791(.الكمالتهذيب:انظر.عنه

حسن.المؤلفساقهالذيفالأثروعليه

فيوالاجري)46(،رقمالمريسيبشرعلىالنقضفيالدارميأخرجه

)975(.رقمالشريعة

نأبلغنا:قالقتادةعنعروبةأبيبنسعيدعنالثقفيعبدالواهابورواه

.نحوهفذكرقالكعئا

-)1458(،رقمالمباركلابنالزهدعلىزياداتهفيالمروزيأخرجه
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يعقوبحدثنا،أبوالربيعحدثنا،ابويعلىحدثنا:ابوالشيخوقال

جنةالله"خلق:قالعطيةبنشمرعنحميدبنحفصحدثناالقمي

طيباازدادي:فيقول،خميسيومكليفتحهافهو،بيدهالفردوس

.")1(لأوليائيحسناازدادي،لأوليائي

عدنجناتغرستعالىالله"إن:قالمجاهدعنالحاكموذكر

إليهااللهفينظرسحر،كلفيتفتحفهيأغلقتتكاملتفلما،بيده

.!()2(المؤمنونأفلحقذ):فيقول

)1(

)2(

)234(.رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي

.فذكرهقالكعباأنقتادةعنوغيرهمعمرورواه

الفردوسوصففيحبيبوابن)18/1(،تفسيرهفيالطبريأخرجه

وغيرهما.)5(رقم

ساقهاتذيالطريقولعلص)921(،سيأتياخراختلافالحديثوفي

الأحبار.كعبإلىصحيحفالاسنادأصحها،المؤلف

)181(.برقمالجئةصفةفيوابونعيم)704(،صمسائلهفيحرباخرجه

التابعين.أتباعمنوهوالكوفيعطيةبنشمرإلىحسنوسنده

عنالجعفيجابرطريقمن)237(رقموالنشورالبعثفيالبيهقيأخرجه

.فذكرهمجاهد

به.ينفردلملكنه،اخرونواتهمهبعضهمفوثقهفيهمتكلموجابر

.بنحوهمجاهدعنبزةأبيبنوالقاسمرفيعبنعبدالعزيزفرواه

رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)18/1(،تفسيرهفيالطبريأخرجه

.)18(

.مقالإسناديهماوفي
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)1(عبيداللهبنيونسحدثناالبغويحديثمنالبيهقيوذكر

أبيعننضرةأبيعن،)2(الجريريعنالفضلبنعديحدثناالبصري

الجنةحائطاحاطالله"إن:ع!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيسعيد

لها:قالثم،بيدهغرسهاوغرس،فضةمنولبنةذهبمنلبنة

طوبى:فقال،[1!(]المؤمنون/ائمؤمنونأفلعقذ):فقالت،تكلمي

.")3(الملوكمنزللك

محمدحدثنا،البزازالمثنىبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

عنعروبةأبيبنسعيدعنحسينبنبشر)4(حدثناالكلبيزيادابن

اللهخلق":!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي]94/أ[اذسعنقتادة

منولبنة،حمراءياقوتةمنولبنةبيضاء،درةمنلبنة،بيدهعدنجنة

وحشيشهااللولؤ،وحصباؤها،المسكملاطهاخضراء،زبرجدة

فقال،!(ائمؤمنونقدأفلع!:فقالت،انطقي:لهاقالثم،الزعفران

اللهرسولتلاثم،بخيلفيكيجاورنيلاوجلاليوعزتي:عزوجلالله

)1(

)2(

)3(

)4(

"عبدالله"."ا("حاشيةعلىنسخةفي

خطأ.وهو""الجوهري:هـ""في

)6/402(،الحليةوفيرقم)014،237(الجئةصفةفيأبونعيماخرجه

)236(.رقموالنشورالبدثفيوالبيهقي

خولف:وقد،الحديثمتروكالبصريهوالفضلبنوعدي

موقوفا.بهالجريريعنوهيبفرواه،وهيبخالفه

المؤلف.عندسيأتيكماوالبزار،)237(رقمالجنةصفةفيابونعيمأخرجه

قالا.كماوهو،الموقوفص)295(،فيوالمؤلفالمنذريورجح

خطأ.وهو"بشير"النسخجميعفي
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.([)91!(]الحشر/المحفطحوتهمنفس!،ولبهكشحيو!ومن):جم!ي!

لمن)3(بيديهغرسهاالتي)2(الجنةجعلكيفالعنايةهذهوتأمل

ماخلقهلفضلواظهاراوتشريفااعتناء=ذريتهولأفضلبيديهخلقه

)4(.)5(
الجنةفهذه،التوفيقوبالله،غيرهعنبذلكوتمييزه،وشرلمحهيه

.الحيواننوعفيكادم؛الجنانفي

النبيعنشعبةبنالمغيرةعن"صحيحه")6(فيمسلمروىوقد

رجل:قال؟منزلةالجنةاهلما)7(أدنى:ربهموسى"سأل:قالغ!ي!

:فيقول،الجنةأدخل:لهفيقال،الجنةالجنةأهلدخلبعدمايجيء

له:فيقالأخذاتهم؟!وأخذوا،منازلهمالئاسنزلوقدكيفرفي

رضيت:فيقولالدنيا؟ملوكمنملك)8(مثللكيكونأنأترضى

الخامسة:فيفقال،ومثلهومثلهومثلهومثلهذلكلك:لهفيقول،رب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الجئةصفةفيوأبونعيم)02(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

.مختصرا()17رقم

وبشرجذا،ضعيفالكلبيزيادبنمحمدفإنوخطا،باطلحديثوهو

عروبة.أبيبنسعيدعلىخطاوهو،متروكحسينابن

.2(ص)17تقدمكماالأحباركعبعنانسعنقتادةعنسعيدعنوصوابه

".الجنةجعلكيفالعنايةهذهكيف"وتأفل،د""بفي

.بعدهوكذا"بيده""ا"حاشيةعلىونسخة"د،هـ"في

"بيده"."أ"حاشيةعلىنسخةفي

."وتميزه":هـ""في

.()918رقم

."من"أ""حاشيةعلىنسخةفي

.ملك("ملك"مثل:مسلمفي
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،أردتالذينأولئك:قال،متزلةفأعلاهم،رب:قال.ربرضيت

،اذنتسمعولمعينترفلمعليها،وختمت،بيديكرامتهمغرست

مانفممىنغلمفلا):اللهكتابمنومصداقه،بشر"قلبعلىيخطرولم

.(71/]السجدةاغيهز(قرةمنلهماخفى

022



والعشرونالرابعالباب

ورئيسهممقلأمهمواسم،وخزنتهاالجنهبوابينبرفي

جاءوهاإذاحغزمزالجنةاإلىربهتماتقؤاالذلىوس!ق):تعالىقال

(!خلدلنفادظوها!توعل!تمسنخخزننهالهؤوقالأبوبهاوفتحث

.73[]الزمر/

علىالموتمنوهو،وحافظحفظةمثل،خازنجمع:والخزنه

استحفظه.قدالذيالشيء

بن661/ب[سليمانحديثمن"صحيحه")1(فيمسلموروى

"اتي:ع!مماللهرسولقال:فالعنهاللهرضيأنسعنثابتعنالمغيرة

فأقولأنت؟من:الخازنفيقول،فأستفتحالقيامةيومالجنةباب

."قبلكلأحدأفتحلاأنأمرتبك:فيقول،محمد

فيزوجينأنفقمن":)2(عليهالمتفقهريرةأبيحديثتقدموقد

أبوبكر:قال.هلم"فلأي:بابخزنةكلالجنةخزنةدعاهاللهسبيل

نألأرجوإني":ع!يمالنبيفقال،عليهتوىلاالذيذاك،اللهيارسول

".منهمتكون

"نعم،:قالكلها؟الأبوابتلكمنأحديدعىهل:لفظوفي

."منهمتكونأنوأرجو

)1(

)2(

)791(.برقم

ص)011(.تقدم
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نفسهوطمعت،الايمانمراتبتكميلإلىالصديقهمةسمتلما

ذلكيحصلهللمجيماللهرسولفسأل،كلهاالأبوابتلكمنيدعىأن

بحصولهفأخبره،ذلكبهينالالذيالعملفيليسعى،الناسمنلأحد

فيدعىالمراتبهذهأحديكملهل:قالفكأله،أهلهمنبألهوبشره

كلها؟أبوابهامنالقيامةيوم

النفس.هذهوأكبر،الهمةهذهأعلىمافلله

اسموهو)1(.رضوانالخزنةكبيروتعالىسبحانهاللهسمىوقد

منمشتقاسموهومالكا)2(،النارخازنوسمىالزضا،منمشتق

حروفه.تصرفتحيثوالشدهالقؤةوهو،الملك

)1(

)2(

والبيهقيص)332(النزولاسبابفيالواحديأخرجهحديثفيذلكجاء

عنالضحاكطريقمن)3421(:رقم692()7/392-الايمانشعبفي

.عباسابن

جذا.ضعيفطوسنده

.وغيرهرقم)64(الرؤيةفيالدارقطنيعندأنسعنحديثوفي

)393(.صوسيأتيمنكر،حديثوهو

وعائشة،الخدريسعيدابيوعنكعببنابيعناحاديثالبابوفي

أعلمواللهشيءالبابهذافييصجولا

.77[/]الزخرف(قالإنكوتبهفعيئنارثكلمضونادؤالئلك):تعالىقولهفي



والعشرونالخامسالباب

الجنهبابيقرعمنأولذكرفي

"فيقوم:قالفيهبزيادةالطبرانيورواه،أنس)1(حديثفيتقدمقد

.")2(بعدكلأحدأقومولا،قبلكلاحدأفتحلا:فيقول،الخازن

يقومولا،ومرتبتهلمزئته.إظهارخاصة-ع!ي!-إليهقيامهأنوذلك

كالملكوهو،خدمتهفييقومونالجنةخزنةبل،بعدهأحدخدمةفي

لهوفتحإليهمشىحتىورسولهعبدهخدمةفياللهأقامهوقد،عليهم

.الباب

يفتحمنأول"أنا:قاللمجيمعنه،عنهاللهرضيأبوهريرةروىوقد

أنت؟ماأومالكلهافأقول،تبادرنيامراةأنإلآ،الجنةبابله

]05/ا[.يتاماي)3(")4(علىقعدتامرأةأنا:فتقول

)1(

)2(

)3(

)4(

ص)121(.

كنزفيكمامشيختهفيوالخليليرقم)83(،الجنهصفةفيأبونعيمأخرجه

032(.1/47)1العفال

.بالكذبمتهموهوالكديمييونسبنمحمدنعيمابيعندوفيه

لي".ايتام"يعلىأبيمسندوفي"يتامى"،:،هـ""بفي

الترغيبفيوالأصبهاني)6651(رقم)2/7(مسندهفيأبويعلىاخرجه

2(.250)3/والترهيب

عنعجلانبنعبدالسلامعنالحضرميإسحاقبنيعقوبطريقمن

.فذكرههريرةأبيعنالنهديعثمانأبي

بكار.بنسهلخالفه

رفعه=هريرةابيعنالمدنييزيدابيعنعجلانبنعبدالسلامعنفرواه
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جلس:قالعنهمااللهرضيعباسابنحديثمنالترمذيوفي

منهمدناإذاحتىفخرج:قال،ينتظرونهلمجيمالنبيأصحابمنناس

منللهإنعجبا:بعضهمفقال،حديثهمفسمع،يتذاكرونسمعهم

كلامهمنبأعجبماذا:اخروقال،خليلاإبراهيماتخذ،خليلاخلقه

-)1(ا
وقال،وروحهاللهكلمةهعيسى:اخروقالتكليما،كلمهموسى

كلامكمسمعت:وقالفسلم،عليهمفخرح،اللهاصطفاهادم:اخر

وهو،اللهنجيوموسى،كذلكوهواللهخليلإبراهيمإن،وعجبكم

وهو،اللهاصطفاهوادم،كذلكوهو،وكلمتهروحهوعيسى،كذلك

القيامةيومالحمدلواءحاملوأنا،فخرولااللهحبيبوأناألا،كذلك

أولوانا،فخر)2(ولاالقيامةيوممشفعوأولشافعأولوأنا،فخرولا

)1(

)2(

فإذايمينيعنانظرانيغيرقبلييدخلهاالجنةآدميكلعلىالله"حزمبلفظ

"بنحوه....الجئةبابإلىتبادرنيبامراة

)196(.رقمالأخلاقمكارمفيالخرائطياخرجه

وهو-فيهاضطربوقدعجلانبنعبدالسلامعلىمدارهالحديث:قلت

فيحبانابنوذكره".حديثهيكتببصري"شيخأبوحاتم:قال-لين

".ويخالفيخطىء":وقال)7/127(الثقات

لضعف،ضعيفبسندابويعلى"رواه:فقالالبوصيريضعفهوالحديث

(".عجلانبنعبدالسلام

بهم".بأسلا"رواته:حجرابنوقالالمنذريوحسنه

)01/436(،والفتج)3/934(،للمنذريوالترهيبالترغيبانظر:

)7305(.رقمللبوصيريالمهرةالخيرةواتحاف

"لموسى".:"أ"حاشيةعلىنسخةفي

"ب".منسقطفخر(""ولاقوله
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ولاالمؤمنينفقراءومعيفأدخلها،ليفيفتحالجنةحلقيحركمن

.فخر")1(ولاوالاخرينالأوليناكرموأنا،فخر

أول"أنا:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنانسوعن

،وفدواإذاوقائدهم،أنصتواإذاخطيبهموأنا،بعثواإذاخروجاالناس

،بيديالحمدلواءأيسوا)2(،إذامبشرهموأنا،حبسواإذاوشافعهم

ولاربيعلىيومئذادمولدأكرموانا،بيدييومئذالجنةومفاتيح

)3(،الترمذيرواه"المكنوناللؤلؤكألهمخادمألفعلييطوف،فخر

.له)4(واللفظوالبيهقي

)1(

)2(

)3(

)4(

.()48برفموالدرامي36(1)6برقمالترمذيأخرجه

عباسابنعنعكرمةعنوهرامبنسلمةعنصالحبنزمعةطريقمن

.فذكره

فيهوسلمة،ضعيفوهوزمعةوفيهكثيروابنالترمذيضعفهوالحديث

.مقال

."غريبحديثهذا":الترمذيقال

فيشواهدولبعضه،الوجههذامنغريبحديث"وهذا:كثيرابنوقال

."وغيرهاالصحاح

."يئسوا":هـ"،ا"في

.(483-484)5/النبوةدلائلفيوالبيهقي،36(01)برقمالترمذيأخرجه

."غريبحسن":الترمذيقال

واختلاطه،حفظهلسوءضعيفوهوسليمأبيبنليثعلىمدارهوالحديث

الكمالتهذيبانظر:.الحديثهذافياضطربوقد،عمرهاخرفي

.)24/927-288(

."ب"فيليس"لهواللفظ":قوله
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.)1(ء
انسعنفلفلبنالمخنارحديثمن"مسلم"صحيحوفي

يومتبعاالناسأكثر"أنا:سك!يماللهرسولقال:قال-عنهالله-رضي

."الجنةبابيقرعمنأولوأنا،القيامة

)331(.-)691(رقم)1(
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والعشرونالسادسالباب

الجنهدخولاالأممأولذكرفي

هريرةأبيعن،منئهبنهمامحديثمن"الصحيحين")1(وفي

يومالأولونالشابقوننحن":لمجفهاللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-

."بعدهممنوأوتيناه،قبلنامنالكتابأوتواألهمبيد،القيامة

وغيرسوىمعنى"بيد(":فمعنىالقدر،بهذاإلأيسبقونالم:أي

ونحوها.،أنوإلأ

رضيهريرةأبيعنصالحأبيحديثمن")2(مسلمصحيح"وفي

القيامة،يومالأولونالاخرون"نحن:!يماللهرسولقال:قالعنهالله

وأوتيناه،قبلنامنالكتابأوتواألهمبيد،الجئةيدخلمنأولونحن

.)3("بإذنهالحقمنفيهاختلفوالمااللهفهدانافاختلفوا،بعدهممن

اللهرضي-هريرةأبيعنطاووسحديثمن")4("الصحيحينوفي

نحن،القيامةيومالأؤلونالاخرون"نحن:قاللمجيمالئبيعن-عنه

منوأوتيناه،قبلنامنالكتابأوتواألهمبيد،الجنةدخولاالناسأول

)1(

)2(

)3(

)4(

وفيهما)21(-)855(رقمومسلم)0663(،رقمالبخارياخرجه

."الأولون"السابقونبدلأالسابقون"الآخرون

2(.0)-)855(رقم

"أ".ولامسلمفيوليست،،د،هـ"،ج"بمن

وعندهللبخاريواللفظ)984(رقمومسلم)856(،رقمالبخاري

."الأؤلون"بدل"السابقون"
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".بعدهم

محمدبنعبداللهعنمحمدبنزهيرحديثمنالدارقطنيوروى

الخطاببنعمرعنالمسيببنسعيدعنالزهريعن،عقيلابن

الأنبياءعلىحرمتالجئة"إن:قاللمخي!اللهرسولعن-عنهاللهرضي-

.")1(أمتيتدخلهاحتىالأممعلىوحرمت،أدخلهاحتىكفهم

بنعبداللهعنرويأعلمولا،الزهريعن"غريب:الدارقطنيقال

بنعمروإلأرواهولا،الحديثهذاغيرالزهريعنعقيلبنمحمد

.زهير"عن[)2(السمينصدقةعن]التنيسيسلمةأبي

أعلىإلىوأسبقهمالأرضمنخروجاالأممأسبقالأمةفهذه

الفصلإلىوأسبقهم،العرشظلإلىوأسبقهم،الموقففيمكان

إلىوأسبقهم،الصراطعلىالجوازإلىوأسبقهم،بينهموالقضاء

!يط،محمديدخلهاحتىالأنبياءعلىمحرمةفالجنة،الجنةدخول

امته.تدخلهاحتىالأممعلىومحرمة

)1(

)2(

ابيوابن)1/301(،الغرائبأطراففيكماالأفرادفيالذارقطنيأخرجه

رقمالأوسطفيوالطبراني)2167(،رقم)2/227(العللفيحاتم

)4/912(.الكاملفيعديوابن)429(،

ولا،عقيلابنعنإلآالزهريعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

عمرو".بهتفرد،صدقةإلآزهيرعنولازهير،إلآمرابنعن

هو".كيفأدريلامنكرحديث"ذا:الرازيأبوزرعةقال

عقيل.بنمحمدبنعبداللهمنكراتمنعديابنجعلهوالحديث

الغرائب.أطرافمنواستدركتهالنسخفيليسالمعقوفتينبينما
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بنهنادحدثنا"سننه"فيأبوداودفقال:دخولاالأمةاولوأما)1(

حرببنعبدالسلامعنالمحاربيمحمدبنعبدالرحمنعن،السري

هريرةأبيعنجعدةالمولىخالدأبيعنالدالانيخمالدأبيعن

،بيديفأخذجبريل"أتاني:غ!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

يارسول:أبوبكرفقال]51/أ[."أمتيمنهتدخلالذيالجنةبابفأراني

أما":!شيماللهرسولفقال،إليهأنظرحتىمعككنتلئن)2(وددت،الله

.")3(أمتيمنالجنةيدخلمنأولأبابكرياإلك

اليقين،زيادةعلىمنهحرصا.معك)4(("كنتلئن"وددت:وقوله

!يفأرقرب)الخليلإبراهيمقالكما،عياناالخبريصيروانب[]68/

.26[0/]البقرة(طبىليظممنولبهنبكقالتوصاولئمقالائمؤقئتخى

بنإسماعيلحدثنا:("سننه"فيماجهابنرواهالذيالحديثوأما

عنكيسانبنصالحعن،المدينيعطاءبنداودأنبأنا،الطلحيعمر

عنه-اللهرضي-كعببنأبيعن،المسيببنسعيدعنشهابابن

يسلممنوأولعمرالحقيصافحهمن"أول:!يماللهرسولقال:قال

.((")الجنةفيدخلهبيدهيأخذمنوأول،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حا.وهو"ناوا":هـ"،د،،جب"في

بدل"اني"داودابيسننفيوجاءمابعدها،وكذلك،النسخجميعفيكذا

"لئن".

ص)123(.عشرالحاديالبابفيتقدم

"ج".منسقظ"معك"إلى"إليهانظر"حتى:قولهمن

=)0128(،برقمالسنةفيعاصمابيوابن)401(برقمماجهابناخرجه
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ليسعطاءبن"داودأحمد:الامامقالجدا،منكرحديثفهو

.")1(الحديثمنكر":البخاريوقال،"بشيءٍ

)1(

المستدركفيوالحاكم)063(،برقمالصحابةفضائلزوائدفيوالقطيعي

وغيرهم.(4)948رقم9(0)3/

".كذابسندهفي"موضوع:الذهبيقال

جذا".منكر"هذا02(:)3/الميزانفيأيضاوقال

موضوعا،يكونأنأبعدوماجذا،منكرالحديث1"هذكثير:ابنوقال

هذا".عطاءبنداودمنفيهوالافة

رقم)04(.72()1/المسانيدجامع:انظر

الكمالتهذيبفيهذا،داودفيوالتعديلالجرحائمةاقوالانظر:

.)8/941-042(
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والعشرونالسابعالباب

وصفتهمالجنهالىالأمةهذهمن)1(السابقينذكرفي

رضي-هريرةأبيعنمنبهبنهمامحديثمن")2(الصحيحين"في

علىصورهمالجنةتلحزمرة"أول:!يماللهرسولقال:قال-عنهالله

ولافيها،يمتخطونولافيها،يبصقونلاالبدر،ليلةالقمرصورة

الا"لوة)3(،ومجامرهم،والفضةالذهبوأمشاطهمانيتهم،فيهايتغوطون

وراءمنسوقهمامخيرىزوجتانمنهمواحدولكل،المسكورشحهم

قلبعلىقلوبهم،تباغضولابينهماخنلافلا،الحسنمناللحم

.وعشيا"بكرةاللهيسبحون،واحد)4(

هريرةأبيعن،زرعةأبيحديثمنأيضا(")"الصحيحينوفي

علىالجئةيدخلونزمرة"اول:!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

فيدريكوكبأشدضوءعلىيلونهموالذين،البدرليلةالقمرصورة

يمتخطون،ولايتفلونولا،يتغؤطونولايبولونلا،إضاءةالسماء

وأزواجهم،الأالوةومجامرهم،المسكورشحهمالذهبأمشاطهم

ادمأبيهمصورةعلىواحد،رجلخلقعلىأخلاقهم،العينالحور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ب،د":"فيفي

.(-)17)2834(رقمومسلم)7303(،رقمالبخاري

النهايةانظر:،وتضمهمزتهوتفتحبه،يتبخرالذيالعودهو:الألوة

.)1/63(

واحد".قلب"قلوبهممسلموعندواحد"رجلقلب"قلوبهمالبخاريعند

-)15(.)2834(رقمومسلمرقم)9314(،البخاري
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.السماء"فيذراعاستون

عنجبيربنسعيدعنثابتأبيبنحبيبعنوقيسشعبةوروى

من"اول:غ!يم)1(اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عباسابن

السراءفياللهيحمدونالذينالحمادونالقيامةيومالجنةإلىيدعى

.)2("والضراء

هشامحدثناإبراهيمبنإسماعيلحدثناأحمد:الاماموقال

هريرةأبيعنأبيهعنالعقيليعامرعنكثيربنيحيىعنالدستوائي

أمتي!نثلاثةأولعلي"عرض:!يداللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

يدخلونثلاثةأولفأماالنار،يدخلونثلاثةوأولالجنةيدخلون

ربه،طاعةعنالدنيارويشغلهلم)3(مملوكوعبدفالشهيد،:الجنة

)1(

)2(

)3(

،د،هـ".،ج"بمن"الله"رسولقوله

رقم)11/247(مسندهفيوالبزار)12/91(،الكبيرفيالطبرانياخرجه

السنةشرحفيوالبغوي)82(،رقمالجئةصفةفيوأبونعيم)2805(،

وغيرهم.()0127رقم5(94-0)5/

عنحبيبعنكلهموالمسعوديالربيعبنوقيسشعبةعنطرقمن

.فذكرهعباسابنعنسعيد

متهموهوحمادبننصرعنهرواهفقدعنهيصجلاشعبةطريق:قلت

كبر.بعدماخاصةضعففيهالربيعبنوقيس،بالكذب

اختلط.قدكانوالمسعودي

مقطوعا.قولهسعيدعنحبيبعنمسعرورواه-

الصحيح.وهو)602(رقمالزهدفيالمباركابنأخرجه

"لا(".:"أ"حاشيةعلىنسخةفي
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وذو،مسلطفأمير:الناريدخلونثلاثةوأول،عيالذومتعففوفقير

.فخور")1(وفقير،مالهفياللهحقيؤديلامالمنثروة

لهواللفظ""معجمهفيوالطبراني"مسنده"فيأحمدالاماموروى

عنهاللهرضيعمروبنعبداللهسمعالهالمعافريعشانةابيحديثمن

قالوا:؟الجنةيدخلمنأولتدرون"هل:غ!يماللهرسولقال:يقول

،المكارهبهمتتمىالذينالمهاجرينفقراء:قال،اعلمورسولهالله

تقولقضاء،لهايستطيعلاصدرهفيوحاجتهأحدهمويموت

تدخلهملاسماواتكوسكانوخزنتكملائكتكنحنربنا:الملائكة

بهمتتقىشيئا،بييشركونلاعبادي:فيقولقبلنا،الجنة]96/ب[

فعند،قضاءلهايستطعلمصدرهفيوحاجتهأحدهميموت،المكاره

)2(صبرتمبماعيكمسلام،بابكلمنالملائكةعليهمتدخلذلك

.الدار")3(عقبىفنعم

)1(

)2(

)3(

مختصرا،)1641(برقموالترمذي)2/425(،المسندفياحمداخرجه

حبانوابن)9224(برقمخزيمةوابن)0926(،رقممسندهفيوالطيالسي

وغيرهم.(41)92رقم(545-1/445)والحاكم،(431)2رقم

حسن".حديث"هذا:الترمذيقال

.حبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

الكمالتهذيب:انظر.جهالةفيهماوابوهالعقيليعامرالسندفي:قلت

/14(.)07

"ب".منسقط"بماصبرتم":قوله

"الجزءالكبيرالمعجمفيوالطبراني)2/168(،مسندهفياحمدأخرجه

وابن352(رقم"المنتخبمسندهفيحميدبنوعبد)151(رقمالمفقود("

=)3923(رقم)2/81(والحاكم7421(،)16/رقمصحيحهفيحبان
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قسموشقيهم،سعيدهمادمبنيأصنافتعالىاللهذكرولما

)والشبمون:فقاليمينوأصحابسابقين:قسمينإلىسعداءهم

]52/ا[.01[الواقعة/أ!(الئئعقون

:أقوالثلاثةعلىتقديرهافيواختلف

تعالى:قولهخبرهويكون،ائلفظيالتوكيدبابمنأله:أحدها

.[11الواتعة/أ!(انمقربونأولبهك)

حدعلىلهخبراوالثاني،مبتدأالأؤلالسابقونيكونأن:والثاني

:قالكمازيدهوبهسمعتالذيزيدأي،زيدزيد:قولك

)1(ه
شعريوشعريابوالنجمأنا

الاخر:وكقول

نهار)2(والنهارناسالناسإذا

)1(

)2(

.وغيره

ابيعنكلهمسويدبنومعروفلهيعةوابنوهببنعبداللهطريقمن

.فذكرهبهعشانة

تئقىالذيالمهاجرونالفقراءالجنةتدخلثلةأؤل"إن:وهبابنولفظ

إلىحاجةمنهملرجلكانتومانوأطاعواسمعواامرواإذا،المكارهبهم

."...صدرهفيوهييموتحتىلهتقضلمالسلطان

".يخرجاهولمالاسناد،"صحيح:وهبابنحديثعنالحاكموقال

الأدبوخزانة)1/62(،للمبردالكاملانظر:،العجليالنجملابيالبيت

.(1184/)للبغدادي

="والزمان)1117(رقم)863(صاللبيبمغنيوفي،النسخجميعفيكذا
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.)1(سيبويهقولوهذا:عطيةابنقال

المعنى:ويكون،الثانيغيرالأولالشبقيكونأن:والثالث

،الجناتإلىالقيامةيومالسابقونهمالخيراتإلىالدنيافيالسابقون

.)2(الجنانإلىالسابقونهمالايمانإلىوالسابقون

أعلم.والله،أظهروهذا

أحمدالامامرواهالذيالحديثفيتقولونفما:قيلفإن

رسولأصيح:قالالحصيببنبريدةحديثمنوصححهوالترمذي

دخلتفما،الجنةإلىسبقتنيبم،يابلال":فقال،بلالافدعامج!مرالله

فسمعتالبارحةدخلت.أماميخشخشتدبسمعتإلآقطالجئة

فقلت:،ذهبمنمشرفمربعقصرعلىفأتيت،أماميخشخشتك

هذالمن،عربيأنا:قلت،عربيلرجلقالوا:القصر؟هذالمن

القصر.هذالمن،قرشيأنا:قلت،قريشمنلرجل:قالواالقصر؟

القصر؟هذالمنمحمد،أنا:قلتمحمد،أمةمنلرجلقالوا:

إلآقطأذنتمااللهيارسول:بلالفقال"الخطاببنلعمرقالوا:

نأورأيت،عندهاتوضأتإلآقطحدبأصابنيوما،ركعتينصليت

.بهما")4(:ع!يماللهرسولفقال)3(،ركعتينعليلله

)1(

)2(

)3(

)4(

."نهارالنهار"بدل"زمان

.3(51/95)الوجيزلمحررا:انظر

"الجنات"."ا"حاشيةعلىنسخةفي

.""جسقظ""ركعتينإلى"حدباصابني"وما:قولهمن

ص)44(.تخريجهتقدم
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رسوليسبقأحداأنعلىيدلولا،والتصديقبالقبولنتلقاه:قيل

بلالافلأن؛الجنةفيغ!ي!يديهبينبلالتقذموأما،الجنةإلىلمجوالله

لمجو،اللهرسوليديبينأذانهفيتقدمالأذانفيأولااللهإلىيدعوكان

.والخادمكالحاجبيديهبيندخولهفيتقذم)1(

بينوبلالالقيامةيوميبعثمج!ي!النبي"أن:حديثفيرويوقد

.(")2(بالأذانينادييديه

وفضله،لشرفهوإظهارامج!ي!اللهلرسولكرامة!ش!يديهبينفتقدمه

الوضوء،إلىسبقهجنسمنال!بقهذابلله،بلالمنسبقالا

أعلم.تعالىوالله،ونحوهالمسجدودخول

)1(

)2(

.""ا"فتقذمحاشيةعلىنسخةفي

والخطيب،(1)122رقمالصغيروفي)9262(رقمالكبيرفيالطبرانياخرجه

.357()3/تاريخهفي

.".."موضوع:الجوزيابنقال

.("...وضعهمنأدريما،مظلمإسناده":الذهبيوقال

موضوعة.أحاديثوكلها،وانسوعليبريدةعنوورد

.(444-2647/)المصنوعةءاللالى:انظر

.771-775()رقمالضعيفةوالسلسلة

.(42-0423)2/بغدادتاريخوزوائد
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والعشرونالثامنالباب

الجنةالىللأغنياء)1(الفقراءسبقفي

محمدعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالامامقال

ع!ي!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروابن

،يومبنصف]07/ب[أغنيائهمقبلالجنةالمسلمينفقراء"يدخل:قال

")2(.عاممئةخمسوهو

)1(

)2(

."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

."صحيحه"فيمسلمبهماحتجإسنادهورجال

."لأغنياءا":هـ"،ب"في

ماجهوابن،)2353(برقموالترمذي،342(و692)2/المسندفيإحمدأخرجه

وغيرهم.)676(برقمحبانوابن،(4)122برقم

مثله.بهعمروبنمحمدعنطرقمن

به.سلمةإبيعن-صدوقوهو-عمروبنمحمدبهتفردوالحديث

."صحيح"حسن:الترمذيقال

والمؤلف.حبانوابنالترمذيصخحهوالحديث

ثبوتهاوفي؛نحوههريرةأبيعننهاربنوشتيروإبوحازمأبوصالحورواه

نظر.

.(99و)3/7(70)8/الحليةفيوأبونعيم،(915و135)2/أحمداخرجه

."...."غريب:"صالحوأبيحازم"أبيحديثعنأبونعيموقال

تعالى:قولهالمتنهذايعارضأنوأخشى.مجهولوشتير:قلت

وأيضا24(،!(]الفرقان/مقيلأوأخسنف!تق!اضيربؤمبدالجنةأضحمي)

إعلم.واللهإسناداإصحوهوخريفا()بأربعينسبقهمسيأتي
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عنء)1(المقريعن،الدوريعباسحديثمنالترمذيوروى

)2(
عبداللهبنجابرعنالحضرميجابربنعمروعنأيوبأبيبنسعيد

بأربعينالأغنياءقبلالجنةامتي)3(فقراءيدخل":قالألهع!ي!النبيعن

.)4(
.خريما"

)5(.
اللهرضيعمروبن)6(عبداللهحديثمن"مسلم"صحيحولمحي

يسبقونالمهاجرينفقراء"إن:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالعنه

.خريفا"بأربعين)7(القيامةيومالأغنياء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

خطأ.وهو"المقبري""ا"حاشيةعلىونسخة،هـ""بفي

خطأ.وهو"عمر""ا،هـ"في

"المسلمين".وغيرهالترمذيفي

حميدبنوعبد324()3/المسندفيواحمد)4355(،برقمالترمذياخرجه

)454(.رقمالبعثفيوالبيهقي)117(،رقم

حسن".حديث"هذا:الترمذيقال

"صالحابوحاتم:قال،الحضرميجابربنعمروسندهفيقلت:

النسائيوقال،العجليوولقهحديثما"،عشريننحوعندهالحديث

كانجابربنعمروأن"بلغنياحمد:الاماموقال.بثقةليس:والجوزجاني

يزعمسحابيا،"كان:حبانابنوقالمناكير"أحاديثجابرعنروى،يكذب

عنينفردذلكومع،عنهمفأخذالكوفيينجالسكأئه،السحابفيعلئاان

الروايةولابخبرهالاحتجاحيحللا،حديثهمنليستباشياءجابر

...".عنه

)21/955-562(.الكمالتهذيب:انظر

)9792(.رقم

خطأ.وهو"عبدالله"أبي"ج"في

".الجنة"إلىزيادةمسلمفي
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سلم)1(عندويدحدثنامحمدبنحسينحدثنا:أحمدالاماموقال

الئبيقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةعنبشيرابن

كانافقير،ومؤمن،غنيمؤمن،الجئةبابعلىمؤمنانالتقى"!ير:

ثم،يحبسأناللهماشاءالغنيوحيس،الجئةالفقيرفأدخل،الدنيافي

لقدوالله؟حبسكوماذاأخيأي:فيقولالفقيرفلقيه،الجئةأدخل

بعدكحب!ستإنيأخيأي:فيقول)3(،عليكخفت)2(حتىاحتبست

ما(،)العرقمنيسالحتىإليكوصلتوما،كريهافظيعا)4(محبسا

.رواء)6(")7(عنهلصدرتحمضاكلةكلهابعيرألفوردهلو

وعليه/ا[]3،الحضرميعبداللهبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

حدثناالعطار،)8(بهرامبنعليحدثناقالا:الرازيسعيدابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

،الصوابهووالمثبت"سليم"،"ا"حاشيةعلىونسخة"ب،د،هـ"في

الئاقليناختلافإلىيرجعالاسمفيالتنوعوهذا،ذلكغيراسمهفيوقيل

الرجل.هذااسمفي

564،606(.)1/حجرلابنالمنفعةتعجيلانظر:

"ست"."هـ":في

"ج".منسقط"عليك"إلىاخي"اي:"فيقولقولهمن

"مضيقا"."ا"حاشيةعلىنسخةوفي"قطيعا"،،د""بفي

".العرقمن"مني،ج""بفي

المسند.من

403(.)1/المسندفيأحمدأخرجه

الحسيني.قاله،مجهولدويدفيه،ضعيفوسنده

)356(.رقم564()1/المنفعةتعجيل:وانظر

.وغيره1/353()1بغدادتاريخ:انظرخطأ،وهو""مهرانالنسخجميعفي
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أبيعنزيدبنمحمدعنالثوريسفيانعن،كريمةأبيبنعبدالملك

كلي!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن)1(حازم

،يومبنصفأغنيائهمقبلالجنةيدخلونالمؤمنينفقراء"إن:يقول

.)2(بطولهالحديثوذكر"عاممائةخمسوذلك

.خريفا"بأربعين"لهمسبقهمأنالصحيحفيوالذي

،محفوظانكلاهمايكونأنصمافا،المحفوظهويكونأنفإما

يسبقمنفمنهم،والأغنياءالفقراءأحوالبحسبالسبقمذةوتختلف

منالعصاةمكثيتأخركمامئةبخمسيسبقمنومنهم،بأربعين

أعلم.واللهجرائمهمبحسبالنارفيالموحدين

لهمسبقهممنيلزملاأدهوهو،عليهالتنبيهيجبأمرهاهناولكن

منزلة؛أعلىالمتأخريكونقدبل،عليهممنازلهمارتفاعالدخولفي

يدخلمنالأمةمنأنهذاعلىوالدليل،الدخولفيغيرهسبقهصمان

منبعضيكونوقدألفا)3(،السبعونوهم،حساببغيرالجئة

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو"حاتم""ا"حاشيةعلىنسخةفي

به.الطبرانيعن01(99-0)7/الأولياءحليةفيابونعيمأخرجه

زيد،بنمحمدعنالثوريحديثمنغريبحديث"هذا:ابونعيمقال

".عبدالملكبهتفزد،،العبديهو:ويقال

هو،إلاالثوريعنالثورياصحابمناحديروهلممنكر،والحديث

جهالة.فيهبهرامبنوعلي

)2/015(يونسلابنمصروتاريخ)11/353(،بغدادتاريخانظر:

فتحي.عبدالفتاحد::ودراسةوتحقيقجمع

قيل:،الأفقملأقدسوادفإذا..".وفيهعباسابنحديثإلىالمؤلفيشير



قدفوجد،غناهعلىحولسباذاوالغني،أكثرهممنأفصليحاسب

،والمعروفوالصدقةوالخيرالبربأنواعإليهوتقرب،فيهتعالىاللهشكر

تلانلهتكنولم،الدخولفيسبقهالذيالفقيرمندرجةأعلىكان

فيها،عليهوزادهو)1(أعمالهفيالغنيشاركهإذاسيماولا،الأعمال

عملا.احسنمنأجريضيعلاوالله

،وينفردانيجتمعانوقد،رفعةومزية،سبقمزية؟مزئتانفالمزئة

السبقلاخرويحصل،اخرويعدمهما،والرفعةالسبقلواحدفيحصل

المتقضيبحسبوهذا]71/ب[،السبقدونالرفعةولاخر،الرفعةدون

التوفيق.وبالله،وعدمهلأحدهماأو،للأمرين

)1(

."...حساببغيرالفاسبعونهؤلاءمنالجنةويدخل،امتكهذه

)022(.رقمومسلم)5378(،رقمالبخاريأخرجه

،هـ"."ا،جمن
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والعشرونالتاسعالباب

غيرهمدونلهمضمنتالذينالجنهأهلأصنافذكرفي

ع!ضهاوجنةرئجخمنمغفرهإكوسارعوا)!:تعالىقال

والضر!ألشزاءفىينفقون!ألذليئلفمتقينأعدتوألأزضالسمؤت

المحسنين!مجبوالدهألئاسعنوالعافيناتغتظوألظمين

ومنلذلؤبهتمفاشتغفروااللهذكرواأنفسهخظدواأؤفخشةفعدواإذاوالذلى

!أولنكيغدوتوهتمفعلواماعكيصرواولئمألئهإلاالذنوبيغفر

ودغمقيهأألأنهرخلدلىتحتهامنتجرىوجنترئهخمنمغفرةجزآؤهم

.(13!لأ133/عمران]ال!(ألعملل!أخر

أوصافذكرثم،غيرهمدونللمتقينالجئةأعدأنهفأخبر

والشدهواليسر،العسرحالتيفيللاحسانبذلهمفذكر،المتقين

فييبذلولا،والرخاءاليسرحالفييبذلمنالناسمنفإن،والرخاء

الغيظبحبس)1(للناسأذاهمكفذكرثم،والشدةالعسرحال

فيربهموبينبينهمحالهمذكرثمبالعفو،الانتقاموحيس،بالكظم

والاستغفار،والتوبة،اللهبذكرقابلوهامنهمصدرتإذاوأئها،ذنوبهم

خلقه.معحالهموذاك،اللهمعحالهمفهذا،الاصراروترك

والذينوالألضارالمفجرينمنألأولون)والخنبقوت:تعالىوقال

تخوىجئتلهئموأعذعنهورضوابكنهغاللهركأباخشئأئبعوهم

.(001/]التوبة!(لعظيماتفؤزالكذإلدصافيهاخدينلاثهراتختها

".الناس"عن:المطبوعةفي)1(
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،بإحسانوأتباعهم،والأنصارللمهاجرينأعدهاألهتعالىفأخبر

فيها.طريقتهمعنخرجلمنمطمعفلا

واذاقلوبهئموجلتاللهذكرإذاالذيناتمؤمنوتإنما):تعالىوقال

يقموتالذجمت!يتوكونرئهضوعكإيمانازادتهئمءايتهوعلئهختليت

ربهوعنددرجببلهتمحقاالمؤمنونهم!أولنكيخققونرزفنهئمومماالصلؤة

.(2-4/]الأنفال!(!ريصورزقومغفرة

.عبادهحقوبأداء،وظاهراباطناحقهبإقامةفوصفهم

.ا)1(
:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعن"مسلم"صحيحوفي

شهيد،فلان:فقالوالمج!ي!النبيصحابةمننفرأقبلخيبريومكانلما

فقال]54/أ[،شهيدفلان:فقالوارجلعلىمرواحتىشهيد،وفلان

قالثم،عباءةأوغلهابردةفيالنارفيرأيتهإني"كلا:ع!يماللهرسول

يدخللاإلهالناسفيفناداذهب،الخطابابن"يا:ع!يماللهرسول

الجنةيدخللاإلهألا)2(:فناديتفخرجت:قال،المؤمنونإلأالجنة

.)3(معناهوللبخاربد."المؤمنونإلآ

رسولانعنهاللهرضيهريرةابيحديثمن")4("الصحيحينوفي

نفسإلآالجنةيدخ!!لا"إله:الناسفييناديانبلالاامرع!يمالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)114(.رقم

".مسلم"صحيحمن

عنه.ال!هرضيهريرةابيحديثمنرقم)6793(

.(11رقم)1ومسلم)7928(،رقمالبخاري
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-.)1(--.
قصه.الحديثولمحي""مؤمنهطرلمحهبعضوفي،("مسلمة

)2(.
ناالمجاشعيحماربنعياضحديثمن("مسلم"صحيحولمحي

أعلمكمأنأمرنيربيإن"ألا:خطبتهفييومذاتقال!ي!اللهرسول

،حلالعبدانحلتهمالكل]72/ب[هذا،يوميعلمنيمماجهلتمما

فاجتالتهم)3(الشياطينأتتهموالهم،كلهمحنفاءعباديخلقتوإني

مابييشركواأنوأمرتهم،لهمأحللتماعليهموحرمت،دينهمعن

عربهمفمقتهمالأرضأهلإلىنظراللهوإنسلطانا،بهأنزللم

وأبتلي،لأبتليكإلمابعثتنك:وقال.الكتابأهلمنبقاياإلاوعجمهم

اللهوإن.ويقظاننائماتقرأه،الماءيغسلهلاكتاباعليكوأنزلت،بك

خبزة،فيدعوه،رأسييثغلواإذارب:فقلت،قريشاأحروأنأمرني

فسننفقوأنفق(،نعنك)واغزهمأخرجوك)4(كمااستخرجهم:قال

منأطاعكبمنوقاتل،مثلهخمسةنبعثجيشاوابعث،عليك

متصدقمقسظسلطانذو:ثلاثةالجنةوأهل:قال،عصاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"إلابلفظ6232(و)6793رقمالبخاريعندوهو،مومنة""إلا"هـ"في

".مؤمن

)2865(.رقم

،الضلالفيمعهمفجالواأياستخفتهم،أي"فاجتالتهم"ا(":حاثميةفي

حال".إلىحالمننقلتهم:اي.المهملةبالحاءوروى

.3(1/17)النهاية:انظر

النسخ،جميعمنوالمثبت"أستخرجوك"،مسلملصحيحالمطبوعةفي

مسلم.لصحيحالعذريورواية

"نغزك".مسلمصحيحوفيخطأ،وهو"نعينك"،هـ""جفي



.)1(لى
وعفيف،ومسلمقربىذيلكلالقلبرقيقرحيمورجلمولمحق

الذينلهزبر)2(لاائذيالضعيف:خمسةالناروأهل.عيالذومتعفف

لهيخفىلاالذيوالخائن.مالأولاأهلا)3(يبغونلاتبغا،فيكمهم

يخادعكوهوإلآيمسيولايصيحلاورجل.خانهإلآدوصمانطمع

وإن"الفحالشوالشنظير)4(،والكذبالبخلوذكر"ومالكأهلكعن

أحديبغيولاأحد،علىأحديفخرلاحتىتواضعواأنإليئأوحىالله

.أحد"على

عنهاللهرضيوهببنحارثةحديثمن("الصحيحين")وفي

كل،الجنةبأهلأخبركم"ألا:يقوللمجيواللهرسولسمعت:قال

كلالنار؟بأهلأخبركمألا،لأبرهاللهعلىأقسملومتضعفضعيف

.متكبر)6("جواظعتل

أنبأناعبداللهأنبأنا:قالإسحاقبنعليحدثنا:أحمدالاماموقال

عمروبنعبداللهعنيحدثأبيسمعت:قالرباحبنعليبنموسى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ب""منفقفي

عنوينهاهيزبرهلهعقللا:أي،لهزبر"لا:النهايةمن"الماحاشيةفيجاء

)2/392(.الأثيرلابنالنهاية:انظر".ينبغيمالاعلىالاقدام

يمبعون"."لامسلموعند،النسخجميعفيكذا

."الدد"أو:""جفي

)2853(.رقمومسلم)4634(،رقمالبخاري

.البخاريعندوهي"مستكبر"،"أ"حاشيةعلىنسخةفي
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كلالنارأهل"ان:قالع!يمالنبيعنعنهمااللهرضيالعاصابن

مىه)2()1(.هص
الضعفاءالجنةوأهل،مناعجماعمستكبر،جواظي.

")3(.المغلوبون

ابنعنجبيربنسعيدعنهاشمابيعنخليفةبنخلفوذكر

أخبركم"ألا)4(ع!يو:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباس

الجنة،فيوالصديق،الجنةفيالنبي:الجنةأهلمنبرجالكم

=(لله)إلآيزورهلاالمصرناحيةأخاهيزوروالرجل،الجنةفيوالشهيد

وأغضبإذاالتيالولودالودود:الجنةأهلمنونساؤكم،الجنةفي

أذوقلا:تقولثمزوجها،يدفييدهاتضعحتىجاءتغضبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وفيه،عندهليسبماينتفخائذي:هووقيلالمتكبر،الغليظالفط:الجعظري

.(1/276)النهاية:انطر.قصر

وقيل:،مشيتهفيالمختالاللحمالكثير:وقيل،المنوعالجموع:الجؤاظ

316(.)1/النهايةانطر:.البطينالقصير

مسندهفيئسامةأبيبنوالحارب916(و)2/994مسندهقيئحمدئخرجه

541-542()2/المستدركفيوالحاكم5011(،رقمالباحثبغيةفي"كما

)3844(.رقم

بهذهيخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكمقال

."...،السياقه

المهرةالخيرةإتحاف:انظر."ثقات"ورواته:البوصيريوقال

سيأتي.كماوالمؤلفالحاكمصححهوالحديث:قلت214(.)8/

"ب".منسقط

."اللهإلأيزورهإلأيزوره"لا"ج"فيوقع
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وه.)1(1)2(
."تزصجن

)1(

)2(
.(991)7/اللسان:انظر.نوماأي:غمضا

الكبرىفيوالنسائي)301(رقمالاخوانفيالدنياأبيابنأخرجه

)12468(،رقم)12/95(الكبيرفيوالطبراني)9139(،رقم361()5/

الحليةفيوأبونعيم،747"رقم،البسام"الروضفوائدهفيوتمام

تاريخهفيعساكروابن151()2/أماليهفيوالشجري)4/303(،

/5(.)361

الموصليإبراهيمبنوأحمدوالعلاءالدقاقزيادبنالفضلطريقمن

بنخلفعنكلهميونسوابنالنعمانبنوشريحالمقابريأيوببنويحمى

.فذكرهبهخليفة

سلمانبنوعيسىصالحبنومحمدمسعودأبيبنإسماعيلورواه-

عنهاشمأبيعنالمكتببشيربنأبانسمعخليفةبنخلفعنكلهم

بعضهم.اختصره،فذكرهعباسبنسعيد

الايمانشعبفيوالبيهقي)1/453(،الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه

8358(.و)8612رقم

بنخلفمن"المكتب"أبانالواسطةذكرفيالاضطرابوهذا:قلت

.مجهولهذاوأبانكبر،بعدماجذاتغيرلأذه؛خليفة

فيما"يريد:المعلميقاللا"أممنهسمعأدري"لا:البخاريقالوأيضا

لا".امهاشمابيمنابان"اسمعيظهر

ولمخليفةبنخلفعنغيره"رواه:النيسابوريأبوعليالحافظوقال

جذا".غريبفهوحفطهكانفإن،المكتبأبانيذكر

يحيىوهوابوهاشمعنهبهتفزدسعيد،حديثمن"غريب:ابونعيموقال

."...الواسطيديناربن

وأنسعجرةبنوكعبعليعنوردوقدجذا،ضعيففالحديثوعليه

واهية.وكلها
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وباقي،خاصةالنساءفضلالحديثهذامنالنسائيأخرح

شرظه.علىالحديث

بنعبداللهعنصحيحبإسناد"مسنده"فياحمدالاماموروى

كلالنارأهلإن":قال!ي!النبيعنعنهمااللهرضيالعاصبنعمرو

الضعفاءالجنةوأهل،مناعجماعمستكبرجواظجعظري

.(")1المغلوبون

أخزمبنوزيديحعىبنمحمدحدثنا:"سننه"فيماجهابنوقال

بنعقبةحدثنا،الراسبيهلالحدثناإبراهيمبن)2(مسلمحدثنا:قالا

عنهما-اللهرضي-عباسابنعنالجوزاءأبيعنالراسبيثبيتأبي

الناسثناءمنأذنيهملأمنالجنةأهل":5/ا[]هع!يراللهرسولقال:قال

وهوشراالناسثناءمنأذنيهملأمنالناروأهل،يسمعوهوخيرا

)ط!(
]73/ب[."يسمع

)1(

)2(

)3(

"مكرر:يليبما"أ"ناسخكتبولهذا،السابقالحديثقبلتقدممكرر،هذا

".الصفحةهذهاؤلفيوقع

خطأ.وهو"سلم":،هـ""أ،جفي

شعبوفي017()12/الكبيرفيوالطبراني)4224(برقمماجهابنأخرجه

08(.)3/الحليةفيوأبونعيم6618(،رقم)12/الايمان

إلآيسندهولميرفعهلمالجوزاءأبيحديثمن"غريب:أبونعيمقال

".هلالابيعنمسلم

،البصريسليمبنمحمدواسمهالمكفوفالراسبيهلالابوسندهفي:قلت

كتابلهيكنلمأئهبسببوغرائبمناكيرلهووقعت،الأصلفيصدوقوهو

واستغربه.الحديثهذاابونعيمذكروقد،حفظهمنيحدثفكان

)25/392-692(.الكمالتهذيب:انظر
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"مر:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن"الصحيحين")1(وفي

وجبت،وجبتوجبت!تاللهنبيفقالخير)2(،عليهافأثنيبجنازة

وجبتوجبت:ع!ي!اللهنبيفقالشر)3(عليهافأثنيبجنازةومز

فأثنيبجنازةمر،وأميأبيفداك:عنهاللهرضيعمرفقال،وجبت

شر،عليهافأثنيبجنازةومر:وجبتوجبتوجبت:فقلتخيرعليها

عليهأثنيتممن:ع!يماللهرسولفقال؟وجبتوجبتوجبت:فقلت

شهداءأنتم،النارلهوتجماشراعليهأثنيتمومن،الجنةلهوجبتخيرا

.)4("الأرضفياللهشهداءأنتم،الأرضفيالله

النار،أهلمنالجنةأهلتعلمواان"يوشك:الاخرالحديثوفي

.()السيء"والثناءالحسنبالثناء:قال؟اللهيارسولكيف:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نظر.ثبوتهوفيأنسعنوردوقد

)949(.رقمومسلم013(،)1رقمالبخاري

"خيرا".و"هـ(""أ"حاشيةعلىنسخةفي

"شرا(".و"هـ""أ"حاشيةعلىنسخةفي

"ب".منسقط"الأرضفياللهشهداء"أنتمقوله

حديثمن)1134(رقم)3/337(الزخار""البحرمسندهفيالبزاراخرجه

.وقاصابيبنسعد

بهذاالوجههذامنإلاسعدعنيروىنعلمهلاالحديث"وهذا:البزارقال

ولا،هاشمبنهاشمإلاعامرولاعن،عامرإلآسعدعنرواهنعلمولاالاسناد،

."عرفةبنالحسنمنإلانسمعهولم،شجاعإلآهاشمبنهاشمعن

ثقة"وهوعرفةبنالحسنغيرالصحيحرجال"ورجاله:الهيثميقال

271(.1/)0الزوائدمجمع

الثقفي.زهيرأبيحديثمنوردوقد
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فيوتعالىسبحانهاللهذكرهم،أصنافأربعةالجنةفأهلوبالجملة

النبئنئرعلئهماددهأدغمالذينمعهأولصايوألزصواالئهيصاعومن):نرد

.[96]النساء/!(رفيقاأولحكوحسنلصنصوالشهد!وايقينلضذوا

.)1(وكرمهبمئهمعهميجعلناأناللهفنسأل

)1(

حبانوابن416()3/المسندفيوأحمد)4221(رقمماجهابنأخرجه

06-61()4/الغرائبأطراففيكماالأفرادفيوالدارقطني)7384(،رقم

أبيعنصفوانبنأميةعنعمربننافعطريقمنوغيرهم)4674(رقم

علىبعضكماللهشهدا"أنتموزادنحوهفذكرأبيهعنزهيرأبيبنبكير

أبيه،عنزهيرأبيبنبكرأبيحديثمن"غريب:الدارقطنيقالبعض".

".أميةعنعمربننافعبهوتفزد،عنهصفوانبنأميةبهتفرد

لمزهيرأبيبنوأبوبكرالأصغرالمكيصفوانبنأميةسندهوفي

معتبر.يوثقهما

)3/333(.الكمالتهذيب:انظر

والحاكم.حبانابنصححهوالحديث

75(.)7/الاصابة"غريبحسن"بسند:حجرابنالحافظوقال

"د".فيليس"وكرمه"بمنهقوله
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الثلاثونالباب

ع!ي!محمدأمةهمالجنةاهلاكثرانفي

:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن""الصحيحينفي

الجثة؟أهلربعتكونواأنترضون"اما:غ!يماللهرسوللناقال

ثم،فكبرنا؟الجنةأهلثلثتكونواأنترضونأما:قالثمفكبرنا)1(،

ذلك،عنوسأخبركم،الجنةأهلشطرتكونواأنلأرجوإني:قال

كشعرةأوأسود،ثورفيبيضاءكشعرةإلآالكفارفيالمسلمونما

.)2(مسلملفظهذا"أبيضثورفيسوداء

ألف.بغيرسوداء")4("وكشعرة:)3(البخاريوعند

الجنة"أهل:ع!يماللهرسولقال:قالالحصيببنبريدةوعن

.(صما")ثمانونمنهاالامةهذه،صفومئةعشرون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النسخ.بقيةمنوالمثبت،مابعدهمثلهوكذا،"فكبر":،د""بفي

)221(.رقمصحيحهفي

جلدفيالبيضاءكالشعرةإلاالشركاهلفيأنتم.وما.."وفيه)6163(رقم

الأحمر".الثورجلدفيالسوداءكالشعرةاوالأسود،الثور

أسود".ثورفيبيضاء"كشعرة:،د""جفي

المصنففيشيبةأبيوابن،347()5/وأحمد،)2546(برقمالترمذيأخرجه

حبانوابن)74(،برقمباللهالظنحسنفيالدنياابيوابن0317(،4رقم)6/

)273(رقم)1/155(المستدركفيوالحاكم)9745(،برقمصحيحهفي

وغيرهم.

.فذكرهأبيهعنبريدةابنعندثاربنمحاربعنمرةبنضرارطريقمن

=بنحوهع!يمالنبيعنبريدةبنسليمانعنمرثدبنعلقمةعنالثوريورواه
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الصحيح.شرطعلىوإسناده،والترمذيأحمدالامامرواه

رضيعباسبنعبداللهحديثمن")1(معجمه"فيالطبرانيورواه

فيه.يمفموقد،البجلييزيدبنخالدإسنادهوفي،عنهماالله

عبداللهعنأبيهعنعبدالرحمنبنالقاسمحديثمنأيضاورواه

وربعأنتم"كيف:لمخي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودابن

أعلم.ورسولهالله:قالواأرباعها؟ثلاثةالنالسولسائر،لكمالجنة

والشطرأنتمكيف:قالأكثر،ذاك:قالواوثلثها؟أنتمكيف:قال

ومئةعشىونالجنةاهل:ع!يماللهرسولفقال،أكثرذاك:قالوالكم؟

هذايرو"لم:الطبرانيقالصما")2(،ثمانونمنهالكمصف،

)1(

)2(

ومؤمل.مهديبنوعبدالرحمنالقطانيحعى:عنهرواههكذا،مرسلا

وعمروالأصبهانيوالحسين-يخطىء3-صدوهشامبنمعاويةوخالفهم

اصح.والمرسل،فوصلوهالثوريعنوغيرهمالعنقزيمحمدابن

والمؤلف.والحاكمحبانابنوصححهالترمذيحسنهوالحديث

بن"ضرارمنبدلا-متروك-وهوعمروبنضرار:بعضهمقال:تنبيه

)4/001(عديلابنالكاملانظر:.واصحاكثرمرةوابن"ثقة"،مرة

)3/923(.الميزانولسان4362(1/رقم)0البزارومسند

)3/13(.الكاملفيعديوابن68201(،)01/رقمالكبير

لههذايزيدبن"وخالد-:وغيرهالحديثهذاذكرانبعد-عديابنقال

وهو...متناولاإسنادالا،عليهايتابعلاكلهاواحاديثه،ماذكرتغيراحاديث

."حديثهيكتبكانضعفهومع،إفراداتاحاديثهأنإلا،ضعيفعندي

045-451(.)2/الميزانلسان:وانظر

مصنفهفيشيبةأبيوابن)1/453(،المسندفياحمداخرجه

الأوسط-فيوالطبراني،(5358رقم)9/مسندهفيوأبويعلى،317(60رقم)6/



بهتفرد،حصيرةبنالحاربإلاعبدالرحمنبنالقاسمعن)1(الحديث

.زياد"بنعبدالواحد

مخلدبنهاشمثناغيلانبنموسىحدثنا:أحمدبنعبداللهوقال

أبيعنأبيهعنعمروأبيعنسفيانعنالمباركبنعبداللهحدثنا

فن!وثفةالأو-لينكتثفة)نزلت"لما:قالعنهاللهرضيهريرة

الجنة،أهلربعأنتم":ع!يراللهرسولقال4[،93-0الواقعة/أ(الآخرين

.")2(الجنةأهلثلثاأنتم.الجنةأهلنصفأنتم،الجنةأهلثلثأنتم

)1(

)2(

()9991رقمالزخارالبحرمسندهفيوالبزار)76(،رقمالصغيروفي)953(،

وغيرهم.

حصيرةبنالحاربعنزيادبنوعبدالواحدالصقارمسلمبنعفانطريقمن

به.القاسمعن

أبيه.عنالقاسممكانوهببنزيدفأدخلالحضرمييعقوبوخالفه

مسعودابنعنوهببنزيدعنالحارثعنعبدالواحدعنيعقوبفرواه

.فذكره

.(1)8930رقم(01/227)الكبيرفيالطبرانيأخرجه

بنمحمدبنأحمدعنهالراويأوالحضرمييعقوبمنإفا؟خطأهذا:قلت

.يخطىءصدو!وهونيزك

يسمعلمعبدالرحمن:للانقطاعضعيفوهو،المحفوظهوالأؤلفالطريق

بهذاتفزدوقد،ضعففيهحصيرةبنالحارثفيهوأيضا،الحديثهذاأبيهمن

.22(224-)5/الكمالتهذيب:انظر.القاسمعنالحديث

في"أ".ليس"الحديث"هذاقوله

101(.)7/الحليةفيأبونعيمأخرجه

أبيهعنخالدبنعبدالرحمنبنمحمدعنالقاضيشريكورواه

أهل=ثلث"أنتموفيه،فذكرههريرةأبيعنميسرةبنخالدبنعبدالرحمن
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."الثوريعنالمباركابنبرفعهتفرد]74/ب[":الطبرانيقال

بنعبدالملكهوأبوقلابةحدثنا:القرشيسليمانبنخيثمةوقال

حدثناعيسىبنحمادحدثناالصيرفيبكاربنمحمد)1(حدثنامحمد

:قال!ممالنبيعنجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعنالثوريسفيان

.صما")2(ثمانونمنهاأنتم،صفومئةعشرونالجنة"اهل

سندوصحمخارجهاواختلفت،طرقهاتعددتقدالأحاديثوهذه

نأأولارجالمج!لأئهالشطر؛حديثوبينبينهاتنافيولابعضها،

شيئاعليهوزاده،رجاءهسبحانهالله"3(فاعطاه،الجنةأهلشطريكونوا

.]56/أ[آخر

)1(

)2(

)3(

".الباقيالنصفوتقاسمونهم،الجئةاهلنصفانتمبل،الجئة

154(.)1/الكبيرتاريخهفيوالبخاري193(،)2/احمداخرجه

بنخالدبنعبدالرحمنفيه،المتنمضطربالاسناد،ضعيفوالحديث

عنهروىوقد،حبانابنإلايوثقهلممحمدابنهوكذا،مجهولميسرة

جماعة.

)17/77،7(.06(،ط)25/806الكمالتهذيب:انظر

".،ج"بمنسقطمحمد""حدثنا:قوله

منالأؤلالجزءمنالمنتخبفيكماالأطرابلسيسليمانبنخيثمةاخرجه

رقم)91/941(الكبيرمعجمهفيوالطبراني)78ط7(،صفوائده

)6/286(.الكاملفيعديوابن)1201(،

،الثوريعنالجهنيعيسىبنحمادبهتفزدمنكر؟الحديثوهذا

مناكير.عندهالحديثضعيفوحماد

281-283(.)7/الكمالتهذيب:انظر

"ج".فيليس
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جابراسمعألهالزبيرأبيحديثمن"مسنده"فيأحمدروىوقد

منيتبعنيمنيكونأن"أرجو:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:يقول

تكونواأنفأرجو:قال،فكبرنا:قال،الجنةأهلربعالقيامةيومأمتي

.الشطر")1(

مسلم.شرطعلىوإسناده

كشففيكمامسندهفيوالبزار)3/346(،المسندفياحمدأخرجه)1(

المؤلف.قالكماوالحديث)3533(.برقمالأستار



والثلاثونالحاديالباب

النمارفيهموكذلكالرجالمناكثرالجنهفيالنساءانفي

سيرينبنمحمدعنأيوبحديثمن"الصحيحين")1(فيثبت

النساء؟أمالجنةفيأكثرالرجال:تذاكرواوافاتفاخروا،إما:قال

زمرةأولإن":ع!ي!أبوالقاسميقلألم:عنهاللهرضيأبوهريرةفقال

أضوإ)2(علىتليهاوالتيالبدر،ليلةالقمرصورةعلىالجنةتدخل

مخيرى،اثنتانزوجتانمنهمامرىءلكلالسماء،فيدريكوكب

.عزب!(الجنةفيوما،اللحموراءمنسوقهما

كنوان،الرجالمنأكثرالدنيافيفالنساءالدنيانساءمنكنفإن

منألهنوالظاهرأكثر،الدنيافييكنأنيلزملمالعينالحورمن

سلمةبنحمادحدثناعفانحدثناأحمدالامامرواهلما؛العينالحور

عنعنهاللهرضيهريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنيونسأخبرنا

على،العينالحورمنزوجتانالجنةأهلمنللرجل":قالع!ي!النبي

.")3(الثيابوراءمنساقهامخيرىحفةسبعونواحدةكل

)1(

)2(

)3(

منبهبنهمامطريقمن9314(و8103و7403و)7303رقمالبخارياخرجه

.هريرةأبيعنكلهمزرعةوأبيعمرةابيبنوعبدالرحمنوالأعرج

لمسلم.واللفظ)2834(،رقمومسلم

"أضواء".النسخباقيوفي"،مسلمو"صحيح"هـ"من

422(.و042و)2/345مسندهفياحمداخرجه

انفا.ماتقدمبتمامهولفظهمختصر،أئهويظهر.سلمةبنحمادرواههكذا

غريبة.حفة"سبعونواحدةكل"علىوجملة



جابرحديثوبينالحديثهذابينتجمعونفكيف:قيلفإن

قبلفصلى،العيدع!ييهاللهرسولمعشهدت:عليهالمتفقعنهاللهرضي

الناسفوعظ،صلىبعدماخطبثم،إقامةولااذانبغيريخطبأن

وأمرهنفذكرهن،بلالومعهفوعظهنالنساءأتىثم،وذكرهم

كذلك،والشيءوخرصهاخاتمهاتلقيالمرأةفجعلت:قال،بالصدقة

بنمحمدعنمعمرولاعوفولاالسختيانيأيوبيروهالمحيث

سيريخا.

حسانبنهشامعنزريعبنيزيدعنالمنهالبنمحمدعنجاءتلكن

منساقهامخليرى.إثه).وفيه)2874(برقمالذارميعندسيرينابنعن

."..حلةسبعينوراء

المنهالبنمحمدخالففقد،بالمعنىومرويةمختصرةروايةلكنها

أحمد.الامام

بههشامعنزريعبنيزيدعن)2/705(مسندهفياحمدالامامفرواه

"اللحم".منبدلا"الحللوراء"منوفيهانفا،المتقدمأيوبلفظبمثل

والأعرجوابوزرعةمنبهبنهمام:جماعةهريرةابيعنرواهفقدوايضا

يذكروافلمالمخزوميوزيادوابورافعوأبوصالحعمرةأبيبنوعبدالرحمن

حلة".سبعونواحدةكل"علىسلمةبنحمادذكرهما

الرقممننعيملأبيالجنةوصفة484!48(،)8/الجامعالمسندانظر:

.)024-244(

العينالحورمنالمراة"إن:قالموقوفامسعودابنعنهذاوردوقد

يرىكماحلةسبعينتحتمنوالعظماللحموراءمنساقهامخليرى

البيضاء".الزجاجةفيالأحمرالشراب

.وغيره2()8670رقمالمصنففيعبدالرزاقأخرجه

يصح.ولامرفوعارويوقد،أصحوهومقطوعاهذاجاءوقد

)837(.رقم)5/227،22(الدارقطنيعلل:انظر
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:قالثمماهناك،فجمعبلالاع!يمالنبيفأمر

:قاللم؟اللهيارسول:امرأةفقالت.ليسير"

.العشير(")1(وتكفرن

الجنةفيمنكن"ان

اللعن،يمثرن"إممن

.النساء")2(الجنةساكنيأقلإن":الاخرالحديثوفي

العينبالحورأكثرالجنةفيكنإلماالهنعلىيدلهذا:قيل

أقلالدنيافنساءالدنيا،نساءساكنيهاوأقل،الجنةفيخلقناللاتي

.النارأهلوأكثر،الجنةأهل

من""صحيحهفيالبخاريروىفلما،النارأهلأكثركونهنوأما

!ي!اللهرسولأنبلغني:قالعنهمااللهرضيحصينبنعمرانحديث

الجنةفيواطلعتالنساء،أهلهاأكثرفرأيتالنارفي"اطلعت:قال

.)3(الفقراء"أهلهاأكثرفرأيتب[7/]ه

)4(
قال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن"مسلم"صحيحوفي

واطلعت،الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعت":ع!يماللهرسول

.النساء("أهلهاأكثرفرأيتالنارفي

)1(

)2(

)3(

)4(

لمسلم.واللفظ)885(رقمومسلم)359(،رقمالبخاريأخرجه

حديثمن)2738(برقم،الرقاق)48(فيصحيحهفيمسلمأخرجه

حصين.بنعمران

صفةفيماجاءباب)8(،الخلقبدء)63(فيصحيحهفيالبخاريأخرجه

)9603(.رقم1184()3/مخلوقةوائهاالجئة

)2737(.برقمالرقاق)48(فيصحيحهفيمسلماخرجه
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عنهاللهرضيهريرةابيعنصحيحبإسناداحمدالاماموروى

النساء،أهلهاأكثرفرايتالنارفياطلعت":ع!يماللهرسولقال:قال

.الفقراء")1(أهلهاأكثرفرأيتالجنةفيواطلعت

عنهمااللهرضيعمروبنعبداللهحديثمنأيضا"المسند"وفي

الفقراء،أهلهاأكثرفرايتالجنةفياطلعت":ع!يماللهرسولقال:قال

.والنساء")2(الأغنياءأهلهااكثرفرايتالنارفيواطلعت

)1(

)2(

)2/792(.مسندهفياحمدأخرجه

.فذكرههريرةأبيعنحوشببنشهرطريقمن

وبينبينهأحيانايدخلهـانما،هريرةابيمنيسمعلمشهرمنقطعوسنده

أبيمنبالسماعتصريحهوردوقد،غنمبنعبدالرحمنهوواسطةهريرهأبي

نطر.ثبوتهوفيهريرة

.تقدمكمامحفوظوالمتن

مختصرا،المسندزوائدفيعبداللهوكذا)2/173(،مسندهفياحمدأخرجه

مطؤلا.9748()16/رقمصحيحهفيحبانوابن

بنعبداللهعنمالكبنالسائبعنإسحاقأبيعنشريكطريقمن

الشمس.كسوفقصةفيفذكرهعمرو

.إسحاقابيحديثمنغريبةاللفطةوهذه

عمروبنعبداللهعنالسائبأبيهعنالسائببنعطاءالحديثروىفقد

الجئةعلي.عرضت.".عنهابدلافيهإئمااللفطةهذهفيهوليسمطؤلا،

أنفخفجعلتالئارعليئوعرضتقطوفها،منتناولتيديمددتلوحتى

عطاء.عنشعبةلفظهذا."حرها.يغشاكمأنخشية

.(914)3/والنسائي()2/188احمداخرجه
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اللهرسولعنعنهمااللهرضيعمرابنحديثمنالصحيحوفي

رأيتكنفإني،الاستغفار)1(وأكثرن،تصدقنالنساءيامعشر":قالع!يو

اهلأكثراللهرسوليالناوما:جزلةمنهنامرأةفقالتالئار،أهلأكثر

عقلناقصاتمن)2(مارأيت،العشيروتكفرناللعنتكثرن:قالالنار؟

العقلنقصانومااللهرسوليا:قالت،منكنلمبلذيأغلبودين

فهذا،رجلبشهادهامرأتينفشهادةالعقلنقصانأفا:قال؟والدين

.(4)"الذيننقصانفهذاوتفطر)3(تصليلالأياماوتمكث،العقلنقصان

بنمطرفعن("مسلم"أفرادففيالجئةأهلأقلكونهنوأما

فقالتإحداهما،عندمنفجاء،امرأتانلهكانتأله:عبدالله

بنعمرانعندمنجئت:فقال]57/ا[،فلايةعندمنجئت:الأخرى

.(النساء")الجنةساكنياقلإن"؟قالع!ي!اللهرسولفحدثنا،حصين

الموصلي:أبويعلىرواهالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفإن

مخلدبنالضحاكأبوعاصمحدثنامخلدبنالضحاكبنعمروحدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فذكرهعمروبنعبداللهعنعوفبنعبدالرحمنبنأبوسلمةأيضاورواه

ا.مختصر

وغيرهم.(175)2/واحمدالصحيحينفياخرجاه

موضعه.هذاليسالكسوفصلاةصفةفياختلافالحديثوفي

الاستغفار"."من"أ"حاشيةعلىنسخةفي

"ب".فيليس

".رمضانفي"وتفطرمسلمصحيحفي

)97(.برقمصحيحهفيمسلماخرجه

)2738(.برقممسلمأخرجه
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بنمحمدعنزياد)1(بنمحمدعنرافعبنإسماعيلرافعأبوحدثنا

:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنالأنصارمنرجلعنالقرظيكعب

وفيه:طويلاحديثمافذكرأصحايهمنطائفةفيوهو!ي!اللهرسولقال

تعالىاللهينشىءممازوجةوسبعينثنتينعلىمنهمالرجل"فيدخل

فياللهبعبادتهما،اللهأنشأمنعلىفضللهما،آدمولدمنوثنتين

الحديث.وذكرالدنيا")2(

منإلآيعرفولا،الطويلالصورحديثمنقطعةهذا:قيل

وقالوجماعةويحيىاحمد،ضعفهوقد،رافعبنإسماعيلحديث

كلهاأحاديثه":عديابنوقال،"الحديثمتروك":وغيرهالدارقطني

نظر".فيهمما

"سمعت:قالعنهالترمذيماحكاه:فيهفقال،البخاريوأما

.")3(الحديثمقارب،ثقةهو:يقولمحمدا

)1(

)2(

)3(

يزيدبن"محمدبعضهاوفيزياد"ابيبن"يزيدالتخريجمصادربعضوفي

الحديث،هذفيرافعبنإسماعيلاضطرابإلىترجعوكلهازياد"ابيبن

.المتروكشبهواسماعيل

)1303(،رقمالمطالبفيكمامسندهفيراهويهبنإسحاقاخرجه

رقمالالوالالأحاديثفيوالطبراني)01/011(،تفسيرهفيوالطبري

رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي)386(،رقمالعظمةفيوأبوالشيخ)36(،

)6/267(.الكاملفيعديوابن966(،و)668

والمؤلفوعبدالحقوالبيهقيالبخاريفيهتكلمجذا،ضعيفوالحديث

وغيرهم.حجروابنوالبوصيريكثيروابن

.وغيره1/368!36()1الباريفتح:انظر

85-09(.)3/الكمالتهذيبفيفيهالعلماءاقوالانظر
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لمالصحيحةالأحادثيخالفماهذامثلروىإذاولكن:قلت

منيدرىلاالقرظيعنهرواهالذيفالرجلوأيضا،روايتهإلىيلتفت

هو؟

ثابتبنخزيمةبنعمارةحديثمن"مسنده"فيأحمدروىوقد

حتى،عمرةأوحجفيعنهمااللهرضيالعاصبنعمرومعكنا:قال

الشعبفدخلفمال:قال،هودجهافيامرأةفإذا،الظهرانبمركناإذا

نحنفإذا،المكانهذفيلمجيماللهرسولمعكنا:فقالمعهفدخلنا

رسولفقال،والرجلينالمنقارأحمرأعصمغرابفيهاكثيرةبغربان

هذهفيالغرابهذامثلإلاالنساءمنالجنةيدخل"لا:ع!ييه]76/ب[الله

.(1)"الغربان

.بيضاءريشةجناحهفيالذي:الغربانمنوالأعصم

كقوهم:هذا"ويقال:الجوهريقال

.")2(وجودهيعزشيءلكل،الأنوق

وبيض،العقوقالأبلق

)1(

)2(

مسندهفيحميدبنوعبد502(و)4/791مسندهفياحمداخرجه

)2689(،رقم)5/004(الكبرىفيوالنسائي)492(،رقم"المنتخب

)4/645(المستدركفيوالحاكم7343(،)13/رقممسندهفيوابويعلى

وغيرهم.)13/7433(الايمانشعبفيوالبيهقي8782(،و)8781رقم

".يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:الحاكمفيهقالوالحديث

4(.00)01/الزوائدمجمع"ثقات"ورجاله:الهيثميوقال

.(1465-146)2/الصحاح
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الجناحين،الأبيضهو:"الأعصم"الغراب"النهاية")1(:وفي

هذالأن؛النساءمنالجئةيدخلمنقلة:اراد،الرجلينالأبيضوقيل

عزيز.قليلالغربانفيالوصف

قيل:،الأعصمالغرابمثلالصالحةالمرأة":اخرحديثوفي

.)2(بيضاء"رجليهإحدى"ائذي:قال؟الأعصمالغرابومااللهيارسول

)1(

)2(

924(.)3/الأثيرلابن

رقم)8/938(العاليةالمطالبفي"كمامسندهفيشيبةأبيابنأخرجه

معلفا.)1686(

أمامة.أبيعنالقاسمعنيزيدبنعليعنيزيدبنمطزحطريقمن

الرازيوأبوحاتممعينبنيحعىضعفوقدجذا،ضعيفحديثوهذا

السلسلة.هذهأحاديثجميع

والتعديل،الجرحأهلعامةعندمتروك:الألهانيهويزيدبنوعلي

)21/178-182(.الكمالتهذيب:انظر

الكمالتهذيبانظر:.ضعفهعلىمتفقوهويزيدبنمطزحأيضاوفيه

/28(.)06-62

)4/273(.الزوائدمجمع:انظر.والبوصيريالهيثميضعفهوالحديث

فيالمؤمنةالمرأةمثلإن..."وفيهقصةوفيهعائشةحديثمنوورد*

."..الغربانفيالأعصمالغرابكمثلالنساء

فيوأبوالشيخ(،المنتخب)1526-رقممسندهفيحميدبنعبداخرجه

)1171(.رقمالشاميينمسندفيوالطبراني)137(،رقمالأمثال

الفضلبنومحمدحنانبنعمروبنومحمدعبيدبنكثير:طريقمن

مرةبنكثيرعنمعدانبنخالدعنسعدبنبحيرحدثنيالوليدبنبقيةعن

عائشة.عن

مدينةتاريخفيعساكرابنأخرجهكمابالارسالمعلولحديثولكنه

)65/221(.دمشق
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اخر:حديثوفي

")1(.الغربان

فيالأعصمكالغرابالنساء،في"عائشة

عليه.اقفلموالحديث)2/936(للزمخشريالفائقانظر)1(
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والثلاثونالثانيالباب

اوصافهموذكرحساببغيرالأمةهذهمنالجنهيدخلفيمن

المسيببنسعيدعنالزهريحديثمن")1("الصحيحينفيثبت

يدخل":يقولع!يماللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

القمراضاءةوجوههمتضيءألفا،سبعونهمزمريلى:أمتيمنالجنة

:فقال،عليهنمرةفرفعالأسديمحصنبنعكاشةفقامالبدر"،ليلة

اللهم":ع!يماللهرسولفقال،منهميجعلنيأناللهادع،اللهيارسول

نأاللهادع،اللهيارسول:فقالالأنصارمنرجلقامثم،"منهماجعله

".عكاشةبها"سبقك:فقال،منهميجعلني

!يراللهرسولأنسعدبنسهلحديثمن(")2("الصحيحينوفي

آخذألف)3(مئةسبعأوألفاسبعونأمتيمنالجنة"ليدخلن:قال

صورةعلىوجوههم،الجنةوآخرهمأولهميدخلحتىببعضبعضهم

.البدر"ليلةالقمر

والدليل،حساببغيريدخلونهاوهم،الأولىالزمرههيفهذه

بنسعيدحدثنا،لمسلموالسياق"الصحيحين(")4(فيثبتماعليه

عندكنت:قالعبدالرحمنبنحصينأخبرناهشيمحدثنامنصور

)1(

)2(

)3(

)4(

)216(.رقمومسلم)6176(،رقمالبخاري

)921(.رقمومسلم)6177(،رقمالبخارياخرجه

"متماسكين".زيادةالصحيحينفي

)022(.رقمومسلم)6175(،رقمالبخاري
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قلت:،البارحةانقضائذيالكوكبرأىأيكم:فقال،جبيربنسعيد

:قاللدغتولكني،صلاةفيأكنلمإنيأما:قلتثمأنا،

قلت:ذلك؟علىحملكفما:قالاسترقيت:قلتفماصنعت؟

عنحدثنا:قلت؟الشعبيحدثكموما:قال،الشعبيحدثناهحديث

حمة،أوعينمنإلأرقيةلا:قالأنهالأسلميحصيببن]58/أ[بريدة

رضي-عباسابنحدثناولكن،ماسمعإلىانتهىمنأحسنقد:فقال

ومعهالنبيفرأيتالأممعليعرضت":قال!ممالئبيعن-عنهماالله

رفعإذ،أحدمعهوليسوالنبي،والرجلانالرجلومعهوالنبي،الرهط

وقومه؛موسىهذا:ليفقيل،أمتيأئهمفظننت،عظيمسوادلي

إلىانظر:ليفقيل،عظيمسوادفإذا،فنظرت،الأفقإلىانظرولكن

سبعونومعهم،أمتكهذهلي)1(:فقيلعظيمسوادفإذاالآخرالأفق

منزله،فدخلنهضثم"،عذابولاحساببغيرالجئةيدخلونألفا

،عذابولاحساببغيرالجنةيدخلونائذينأولئكفيالناسفخاض

بعضهم:وقال،!يماللهرسولصحبواالذينفلعلهم:بعضهمفقال

أشياء،وذكروا،باللهيشركواولمالاسلامفيولدواائذينفلعلهم

،فأخبروهفيه"؟تخوضونالذي"ما:فقالاللهرسولعليهمفخرج

ربهموعلى،يتطيرونولايسترقونولايرقونلاالذينهم:فقال

يجعلنيأناللهادع)2(:فقالمحصنبنعكاشةفقام،يتوكلون]77/ب[

)1(

)2(

جميعفيوليس،مسلمصحيحمن"لي"إلى("الأفقإلى"انظرقولهمن

النسخ.

جميعفيولامسلمفيوليستاح"الله"يارسول"أ"حاشيةعلىنسخةفي

النسخ.
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يجعلنيأناللهادع:فقالاخررجلقامثم"،منهمأنت":فقال،منهم

."عكاشةبهاسبقك:فقال،منهم

."يرقونولا"البخاريعندوليس

فيمقحمةوقعتاللفظةوهذه،الصوابوهوشيخنا)1(:قال

الوصفجعلع!يمالنبيفإن)2(،الرواةبعضمنغلطوهو،الحديث

)1(

)2(

دارمفتاح:وراجع،328(،)1/182الفتاوىمجموع:انظر،تيميةابنهو

.(-1/594694)المعادوزاد234(،)2/السعادة

فييرفون""ولاالزيادةهذهفيتيميةابنحجرابنالحافظتعفب:فائدة

عبداللهبنسليمانالشيخالتعقباتهذهعنوأجاب)11/804-904(،الفتح

)84-85(.صالحميدالعزيزتيسيرفيالشيخآل

عناللفظةهذهيذكروافلمجماعةخالفهفقدمنصور،بنسعيدمنلعله

منهم:،هشيم

271(.)1/أحمدعندالنعمانبن-سريج

.(1/127)المسندعلىزوائدهفيعبداللهعندالفلاسمخلدبنوشجاع-

)526(.برقممستخرجهفينعيمأبيعندالصباحبنومحمد-

)6175(.برقمالبخاريعندزيدبن-وأسيد

)1122(.رفمالإيمانشعبفيالبيهقيعندزحمويهيحىبنوزكريا-

)93(.رقمالتوكلفيالدنياابيابنعندالقرشيعبيدبنومحمد-

كلهمالقاسمبنوعبثرفضيلبنومحمدنميربنوحصينشعبةورواه

اللفظة.هذهيذكرواولمبهعبدالرحمنبنحصينعن

منهم:واحدغيرعن"ولايرقون"الزيادةهذهبدونالحديثوجاء

.وغيره372(و)371رقممسلمعندحصينبنعمران

قريبا.وسيأتيمسعودوابن

غلط.بأئهاتيميةابنالإسلامشيخكلاميؤيدوهذا
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التوحيدتحقيقهو،حساببغيرالجئةدخولهؤلاءبهاستحقالذي

نوع:والطيرة-يتطيرونولا،يرقيهمأنغيرهميسألونفلا،وتجريده

الاسترقاءوتركهم،غيرهعلىلاوحدهاللهعلىويتوكلون-الشركمن

"،شرك"الطيرة:الحديثفيكمااللهعلىالتوكلتماممنهووالتطير

.")1(بالتوكليذهبهاللهولكن،إلآمنا"وما:مسعودابنقال

وقد،الراقيمنإحسانفهيالغيررقيةوأفا،التطيرينافيفالتوكل

مالمبهابأس"لا:وقالالرقا)3(،في)2(وأذن،جبريلاللهرسولرقى

ينفعأنمنكماستطاع"من:فقالفيهاواستأذنوه")4(،شركفيهايكن

مستحبوذلك،واحساننفعألهاعلىيدلوهذا(،فلينفعه")أخاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

برقمماجهوابن)0193(،برقموابوداود)1614(،برقمالترمذياخرجه

64-65()1/والحاكم)6122(،حبانوابن)1/938(،واحمد)3538(،

44(.و)43رقم

سلمةحديثمنإلانعرفهلاصحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

."...كهيلابن

والعراقيوالذهبيوالحاكمحبانوابنالترمذيصححهوالحديث

هم.وغير

بنسليمانقالهمسعودبنعبداللهقولمنمدرج.".إلا.مثا"وماوقوله

حرب.

".وأذن"بل،د""بفي

رقممسلمعندالخدريسعيدوأبيعائشةحديثإلىيشير

2186(.و)2185

الأشجعي.مالكبنعوفحديثمن022()0برقممسلماخرجه

عنهما.اللهرضيعبداللهبنجابرحديثمن)9921(برقممسلماخرجه
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نفعراجسائلوالمسترقي،محسنفالراقي،ورسولهللهمطلوب

ذلك.ينافيالتوكلوتحقيق،الغير

.رقاهقد)1(وجبريل!ي!اللهرسولرقتقدفعائشة:قيلفإن

يرقيهملا:يقللممج!يموهو،يسترقلمهوولكن،أجل:قيل

نأمج!يمامتناعهوفي،يرقيهمأناحدمنيطلبونلا:قاكوإنما،راق

ذلك،سألهمنلكلدعالوفإله؛الطلبلبابسدالثانيللرجليدعو

أعلم.والله،أهلهمنليسمنطلبهفربما

)2(
عمرانعن،سيرينبنمحمدحديثمن"مسلم"صحيحوفي

منالجنة"يدخلع!ير:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيحصينابن

"هم:قالهم؟من:قيل"عذابولاحساببغيرألفاسبعونأمتي

."يتوكلونربهموعلىيتطيرونولا،يسترقونولا،يكتوونلاالذين

)3(
بنجابرسمعأنهالزبيرأبيحديثمنأيضا"صحيحه"و!ي

فتنجوا"وفيهحديثمايذكرع!يمالنبيسمعت:قالعنهمااللهرضيعبدالله

ثم،يحاسبونلاألفاسبعونالبدر،ليلةكالقمروجوههمزمرةأول

الحديث.تماموذكر"كذلكثمالسماءفينجمكأضو!يلونهمالذين

عبدالعزيزبنعبدالملكحدثنا:""مسندهفيمنيعبنأحمدوقال

قال:قالعنهاللهرضيمسعودابنعنزرعنعاصمعنحمادحدثنا

)1(

)2(

)3(

"ب".فيليس

)218(.رقم

)191(.رقم
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ثمامتيعليفراثت)1(بالموسمالا!ممعليئعرضت":ع!يماللهرسول

:فقال،والجبلالسهلملؤواقد،وهيئتهمكثرتهمفأعجبتنيرايتهم

ألفاسبعينهؤلاءمعفإن:فقال،نعم:فقلتمحمد؟ياأرضيت

يكتوونولا،يسترقونلاالذينوهم،حساببغيرالجنةيدخلون

ادع،اللهيارسول:فقالمحصنبنعكاشةفقام،يتوكلونربهموعلى

اخر،رجلفقال،منهمأنت:جم!م!النبيفقال،منهميجعلنيأنالله

.")2(عكاشةبهاسبقك":فقال]95/أ[

مسلم.شرطعلىوإسناده

)1(

)2(

النهاية..ابطأ:اي،يريثالخبرعليئ"راب"ا":حاشنيةفيجاء

)035(،برقممسندهفيوالطيالسي)1/304(،مسندهفيأحمدأخرجه

0534(،)9/رقممسندهفيوأبويعلى)352(،رقممسندهفيشيبةابيوابن

)119(.رقمالمفردالأدبفيوالبخاري

مثله.بهسلمةبنحمادعنطرقمن

شيبة.أبيوابنيعلىأبيسوى"يتطيرون"ولاوزادوا

عنالبصريوالحسنزيادبنالعلاءرواهمسعود:ابنعناخرطريقوله

".يتطيرون"ولاوفيهمطولامسعودابنعنعمران

)404(،رقممسندهفيوالطيالسي104(،)1/المسندفيأحمداخرجه

والحاكم6431(رقم)14/حبانوابن9533(،)9/رقممسندهفيوابويعلى

وغيرهم.872(1)رقم6(412/)

المقدسيوالضياءوالبوصيريوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

وغيرهم.والمؤلف

)176(.للمقدسيالجتةوصفة025(،)8/المهرةالخيرةإتحاف:انظر
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والثلاثونالثالثالباب

[الجنه]78/بيدخلهمالذينوتعالىتباركالربحثياتذكرفي

بنمحمدعنعيالشبنإسماعيلحدثنا:شيبةأبيبنأبوبكرقال

لمجيماللهرسولسمعت:يقولالباهليأمامةأباسمعت:قالزياد

كلمعألفا،سبعينأمتيمن)1(الجنةيدخلأنربي"وعدني:يقول

منحثياتوثلاب،عذابولاعليهمحسابلاألفاسبعونألف

)2(
ربي"تء"

وضعفه.تدليسهمنيخافإلماعيالش)3(بنواسماعيل:قلت

المعلىبنأحمدحدثنا:الطبرانيقالفقدتدليسه:فأما

عماربنهشامحدثناقالا:التستريإسحاقبنوالحسين،الدمشقي

)1(

)2(

)3(

"ب".فيليس

)2437(،برقموالترمذي)50317(،رقم)6/931(شيبةاييابنأخرجه

الكبيرفيوالطبراني)5/268(،المسندفيوأحمد)4286(،ماجهوابن

)082(رقم)2/7،(الشاميينمسندوفي)0752(رقم)8/912-013(

وغيرهم.

".غريب"حسن:الترمذيقال

جئا".إسناد"هذا:كثيرابنوقال

رجلعنأوأمامةأبيعنزيادبنمحمدحدثنيالوليدبنبقيةورواه

جمب.النبياصحابمن

فيوالدارقطني)7521(،رقم)8/013(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

)53(.رقمالصفات

"ب".فيليس"عياش"بنقوله
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الألهانيزيادبنمحمدأخبرني:قالعياشبنإسماعيلحدثنا:قال

.فذكره:يقولأمامةأباسمعت:قال

الشاميينحديثغيرفىهوفإلما:ضعفهوأما

الشاميين.عن

)1(
روايتهمنوهذا

حدثنا:عاصمأبيبنأبوبكرقال،طريقهغيرمنجاءفقد،وأيضا

عامربنسليمعنعمروبنصفوانحدثنامسلمبنالوليدحدثنادحيم

)2(ء
عتيماللهرسولعنعنهاللهرضيأمامةأبيعنالهوزنياليمانوابي

("حساببغيرألفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلأنوعدنيالله"إن:قال

الذبابمثلإلااللهرسولياأولئكماوالله:الأخنسبنيزيدقال

سبعينوعدنيالله"فإن:ع!يماللهرسولقالالذبان)4(،في)3(الأصهب

.(")حثياتثلابوزادني،ألفاسبعينألفكلمع،ألفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حنبلبنأحمدوالاماممعينبنويحىالمدينيابنعليذلكعلىنمقكما

شيبةبنويعقوبوالبخاريالفلاسعليبنوعمروودحيمالرازيوأبوحاتم

وغيرهم.

171-181(.)3/الكمالتهذيب:انظر

.وغيرهعاصمأبيابنعندوالمثبت"اليمانأبي"عنالنسخجميعفي

لونالونهيخالطأنوهو،كالشقرة،صهبةلونهيعلواثذيهو:الأصهب

62(.)3/والنهاية،(1018/)الصحاح:انظر.اخر

"."الأصهبمنبدلا"الأزرق"الذبابوغيرهالطبرانيعندجاءوقد

خطأ.وهو"الذناب""د"وفي،""الذبابهـ"،،جأ"في

)1247(،رقم)2/445-446(والمثانيالاحادفيعاصمأبيابنأخرجه

رقم=)8/187(الكبيرفيوالطبراني025(،)5/المسندفيوأحمد
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بنعبداللهبنعامر:اسمه"أبواليمان:المقدسيأبوعبداللهقال

شيخالقاضيإبراهيمبنعبدالرحمن:واسمه،لقبودحيم،لحي

وماالهوزنيإلاالصحيحرجالمنأمامةأبيإلىفوقهومنالبخاري

جرحا")1(.فيهعلمت

معاويةحدثناأبوتوبةحدثناخليدبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

ابنعامر)2(حدثني:يقولاباسلامسمعائهسلامبنزيدعنسلامابن

!لخير:اللهرسولقال:قالالسلميعبدبنعتبةسمعألهالبكاليبنيزيد

بغيرألفاسبعينأمتيمنالجئةيدخلأنوعدنيعزوجلربي"إن

وتعالىتباركربييحثي)3(ثم،ألفالسبعينألفكليشفعثم،حساب

اللهيشفعهمالأولالسبعينإن:وقالعمرفكبر"،حثياتثلاببكفيه

أحدفياللهيجعلنيأنوأرجووعشائرهموأبنائهموأمهاتهمآبائهمفي

.الأواخر")4(الحثيات

)1(

)2(

)3(

)4(

)7246(.رقم023()16/صحيحهفيحبانوابن)7672(،

.فذكرهامامةأبيعنعامربنسليمعنصالجبنمعاويةورواه-

رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي7665(،)8/رقمالطبرانياخرجه

سندهوصححكثير،ابنوحسنه،حبانابنصححهوالحديث)147(.

)6/336(.الاصابة:انظر.حجرابنالحافظ

)178(.صالمقدسيالدينلضياءالجنةصفة:انظر

"ج".فيليس

ربي".لي"يحثيالطبرانيفي

رقمالأوسطوفي)312(،رقم)17/126-127(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

البعثفيوالبيهقي341-342(،)2/والتاريخالمعرفةفيوالفسوي)204(،

=والطبري0645(،)14/رقمصحيحهفيحبانوابن03(،)0رقموالنشور
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الاسنادلهذاأعلم"لا:عبدالواحدبنمحمدأبوعبداللهالحافظقال

.")1(علة

بنمعاويةحدثناتوبةحدثناخليدبنأحمدوحدثنا:الطبرانيقال

بنعبداللهحدثني:يقولأباسلامسمعأله)2(سلامبنزيدعنسلام

عنهاللهرضيالأنماريسعيدأباأنحدثهالكنديقيسأن)3(عامر

الجئةيدخلأنوعدنيعزوجلربي"إن:قالع!يماللهرسولانحدثه

ثم،ألفا)4(لسبعينألفكلويشفع،حساببغيرألفاسبعينأمتيمن

أنت:سعيدلأبيفقلت(:قيس)قال"بكفيهحثياتثلابربييحثي

قال،قلبيووعاهبأذنينعم:قال!يو؟اللهرسولمنهذاسمعت

مهاجرييستوعباللهشاءإن"وذلك:ع!ي!اللهرسولفقال:سعيدابو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وغيرهم.)346(رقمالجنةصفةفيوابونعيم)13/914(،تفسيرهفي

سمعائهالبكاليزيدبنعامرعنكثيرابيبنيحيىعنمعمرورواه-

مطولا.فذكرهالسلميعبدبنعتبة

رقمالسنةفيعاصمابيوابن)4/183-184(،المسندفياحمدأخرجه

)313(.رقم)17/127(الكبيرفيوالطبراني)716(،

عتبة،منسمعتابعيوهوالبكاليزيدبنعامرعلىمدارهوالحديث

ويحيىسلامأبيغيرعنهيروهولم191(،)5/الثقاتفيحبانابنوذكره

ص)343(.آخرطريقمنوسيأتي،كثيرأبيابن

)917(.صللمقدسيالجنةصفةانظر:

،د"."بفيليس"سلامبنزيد"عنقوله

خطأ.وهو"بن"النسخجميعفي

خطأ.هو"سبعينألفلكل"ويشفعالنسخجميعفي

قيس"."ابنالنسخجميعفي
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.)1(أعرابنا"منبقيتهعزوجلاللهويوفيأمتي

سعيد]97/ب[أبيعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

."سلامبنمعاويةبهتفرد،الاسنادبهذاإلآالأنماري

نافعبنالربيعتوبةابيعنعسكربنسهلبنمحمدرواهوقد

أربعةفبلغعيماللهرسولعندذلكفحسب:أبوسعيدقال:وفيهبإسناده

يستوعبذلكإن":ع!ي!اللهرسولفقال،الفمئةوتسعألفألفمئة

."أمتيمهاجرياللهشاءإن

ومحمد،الترسيالوليدبنصالحبنمحمدحدثنا:الطبرانيقال

علي،بنعمروابوحفصأخبرناقالا:الأصبهانيمندهبنيحيىابن

أبيعنأنسبنبكرأبيعنقتادةعنأبيحدثنيهشامبنمعاذحدثنا

نأوعدنيالله"إن:قالع!يمالنبيأنعنهاللهرضيأبيهعنعميربنبكر

زدنا،اللهيارسول:عميرفقال،الجنةألفمئةثلابأمتيمنيدخل

حسبك:عمرفقال،زدنااللهيارسول:عميرفقال،بيدههكذا:فقال

وفي771(،رقم)22/الكبيروفي)404(،رقمالأوسطفيالطبرانياخرجه)1(

رقمالسنةفيعاصمابيوابن)2863(،رقم)4/601(الشاميينمسند

وابن)6817(،رقم)5/7092(الصحابةمعرفةفيوابونعيم)814(،

الغابةأسدفيالأثيروابن)94/371-372(،دمشقتاريخفيعساكر

وغيرهم.13(ط)6/137

حجرابنالحافظجعلمماواضطراباختلافالأسانيدتلكفيوقعوقد

السند".هذابصحةالجزمفييتوقفالاختلافهذا"فمن:يقول

عاصمابيلابنالسنةوحاشية)7/85(،الإصابة:ذلكتفصيلراجع

للألباني.
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اللهيدخلناأنوماعليك،الخطابابنياولكلناما:فقالعمير،يا

وأبحفنةالجنةالناسادخلشاءإنعزوجلاللهإن:عمرفقال،الجنة

.عمر")1("صدق:!لمج!اللهنبيفقال،واحدةبحثية

.")2(غيرهحديث!لعمير"لااعرف:عبدالواحدبنمحمدقال

قتادةعنابوهلالحدثناحرببنسليمانحديثمن""الحليةوفي

)1(

)2(

معرفةفيوأبونعيم)123(،رقم)17/64(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

)5272(.رقم2(6902790-)4/الصحابة

كمافذكرهمالكبنأنسعنأنسبنالنضرعنقتادةعنمعمرورواه-

المؤلف.عندسيأتي

أبيوابن165(،)3/المسندفيواحمد286(،)11/عبدالرزاقاخرجه

وغيرهم.)05(رقمالبعثفيداود

عندسيأتيكما،فذكرهانسعنقتادةعنالراسبيابوهلالورواه-

المؤلف.

برقمالأستاركشففيكماوالبزار)3/391(،المسندفيأحمدأخرجه

334(.)2/الحليةفيوأبونعيم)3548(،

عنقتادةيرويهوالما،روايتهعلىأباهلالتابعأحدّانعلم"لا:البزارقال

انس".

بهتفرد،عنهالدهرضيأنسعنقتادةحديثمن"غريب:أبونعيموقال

(".بصريثقة،الراسبيسليمبنمحمدواسمهأبوهلال

سندهوفي،الأصحهوعميرمسندمنالأؤلالطريقأنيطهروالذي

ولقه".أحداأعلم"لاحجر:ابنالحافظقال،جهالةفيهعميربنأبوبكر

("...أعرفهلمعميربنوأبوبكر..":الهيثميوقال

504(.)01/الزوائدمجمع:انظر

)182(.صللمقدسيالجئةصفةانظر:
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أمتيمنيدخلأنعزوجلربيوعدني":قالع!يمالنبيعنأنسعن

:فقال،زدنااللهيارسول:عنهاللهرضيأبوبكرفقال،ألفمئةالجنة

زدنا،اللهرسوليا:قال-كذلكبيدهحرببنسليمان-وأشاروهكذا

،واحدةبحفنةالجنةالناسيدخلأنقادرعزوجلاللهإن:عمرفقال

.عمر"صدق":لمجي!اللهرسولفقال

أبوهلالبهتفرد.ضعفوفيه،البلويالهيثمبنإبراهيمعنهرواه

سليم.بنمحمدواسمهبصري:الراسبي

أنسعنأنسبنالنضرعنقتادةعنمعمرأنبأنا:عبدالرزاقوقال

)1(الجنةيدخلأنوعدنيعزوجلالله"إن:لمجي!اللهرسولقال:قال

وهكذا:قالاللهيارسولزدنا:أبوبكرقال.ألف"مئةأربعأمتيمن

)2(،كفيهوجمعوهكذا:قالاللهيارسولزدنا:قال،يديهبينوجمع

يدخلناأنوماعليكدعني:أبوبكرفقالأبابكر،ياحسبك:عمرفقال

بكفالجنةخلقهأدخلشاءإن)3(اللهإن:عمرفقال!كلنا!الجنةالله

.عمر"صدق":لمجي!النبيفقال،واحدة

.عبدالرزاقبهلفرد

بكرأبيبنمحمدحدثنا:"مسنده"فيالموصليأبويعلىوقال

عنهاللهرضيأنسعنحميدحدثناالسلميالسريبنعبدالقاهرحدثنا

)2(

)3(

"ب".فيليس

لعبدالرزاق.المصنفمن"كفيه"وجمعقوله

لعبدالرزاق.المصنفمنالله،("إنقوله
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زدنا:قالوا.ألفا"سبعونأمتيمنالجنةيدخل":قاللمجمرالنبيعن

اللهيارسولزدنا:قالواألفا(".سبعونرجللكل:قالاللهيارسول

هكذا:فقال)1(اللهيارسولزدنا:قالوا،بيدهفحثاكثيبعلىوكان

.هذا(")2(بعدالناردخلمناللهأبعد،اللهيانبي:قالوا،بيدهوحثا

بهذاإلآأنسعنرويأعلمه"لاعبدالواحد:بنمحمدقال

."صالح:فقالعبدالقاهرعنمعينبنيحيىوسئل،الطريق

سبحانهالأولىقبضتهفيوقعواالذينهمالحثياتهذهوأصحاب

.)3(القبضتينيوم

حثياتثلابصارواثم،واحدةقبضةأولاكانوافكيف:قيلفإن

)1(

)2(

)3(

يعلى.أبيمسندمن"الله"إلى"...رجللكل:"قالقولهمن

)3783(.رقم)6/417(مسندهفيأبويعلىأخرجه

ضريرا،وكانالسلميالشريبنعبدالقاهربهتفزدمنكر،الحديثوهذا

بنيعقوبوقال،بأسبهيكنلمأيضا:وقال،صالح:معينابنفيهقال

الحديث.منكر:سفيان

234(.)18/233الكمالتهذيب:انظر

أبيطريقمن)4/176-177(المسندفيأحمدأخرجهماإلىيشيرلعفه

قصةوذكرأبوعبداللهله:يقالع!ي!النبياصحابمنرجلااننضرة

بيمينهقبضاللهإن:يقولع!اللهرسولسمعت"ولكئىوفيه،احتضاره

".أباليولا،لهذهوهذه،لهذههذه:وقال،19خرىباليدوأخرى،قبضة

صحيح.وسنده

.(185)7/الزوائدمجمع"ثقات"ورجاله:الهيثميقال

".صالحةبأسانيدأحاديثالقبضتينفيروي"وقد:العقيليقال
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المذكور؟العددمع

صورهمالقبضتينيومأخرحوتعالىسبحانهالرفي:قيل

الحثيات)2(،يوموأماكالذر)1(،كانواأنهمرويوقد،وأشباجهم

تتعددأنفناسب،اجساماوأكمل،خلقة]08/ب[ماكانوااتمفيكونون

أعلم.والله،اليدينبكلتاالحثيات

)1(

)2(

فضربخلقهحينادمالله"خلقمرفوعا:الدرداءأبيحديثإلىيشيرلعله

فأخرج،اليسرىكتفهوضربالذر،كأنهمبيضاء،ذريةفأخرج،اليمنىكتفه

وقال،أباليولاالجنةإلىيمينهفي7لفذفقال،الحممكأئهمسوداءذرية

أبالي".ولاالئارإلى:اليسرىكفهفيللذي

المسند،علىزوائدهفيوعبدالله441(،)6/المسندفيأحمدأخرجه

رقمالسنةفيأحمدبنوعبدالله)4133(،رقم)01/78(مسندهفيوالبزار

وغيرهم.(501)9

اللفظبهذالمجراللهرسولعنيروىنعلمهلاالحديث"وهذا:البزارقال

حسن".هـاسنادهالإسناد،بهذاالوجههذامنإلا

فيه.مختلفوهو،الدمشقيعتبةبنسليمانأبوالربيعبهتفزدوالحديث

3(.ط)12/37الكمالتهذيب:انظر

ث!.بلحساا":"ب،أ"في
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والثلاثونالراببعالباب

وبنائهاوحصبائهاوطينها)1(الجنةتربةذكرفي

زهير،ثناقالا:وأبوكاملأبوالنضر،حدثناأحمد:الامامقال

أباهريرهسمعالمؤمنينأممولىأبوالمدلةحدثنا،الطائيسعدحدثنا

وكناقلوبنا،رفترأيناكإذا،اللهيارسول:قلنا:يقولعنهاللهرضي

النساءوشممناالدنيا،أعجبتنافارقناكوإذا،الاخرةأهلمن

عليهاأنتمالتيالحالعلىحالكلعلىتكونونلو":قالوالأولاد،

لمولو،بيوتكمفيولزارتكم،بأكفهمالملائكةلصافحتكمعندي

الله،يارسول:قلنا:قال.لهم"يغفركييذنبونبقوماللهلجاءتذنبوا

وملاطها)2(،فضةولبنة،ذهبلبنة:قالبناؤها؟ماالجنةعنحدثنا

يدخلهامن،الزعفرانوترابها،والياقوتاللؤلؤوحصباؤها،المسك

ثلاثة،شبابهيفنىولا،ثيابهتبلىلا،يموتلاويخلد،يبؤسلاينعم

؛المظلومودعوة،يفطرحتىوالصائم،العادلالامام:دعوتهمتردلا

الرفي:ويقول،السماواتأبوابلهاوتفتح،الغمامعلىتحمل

.")4(حينبعدولولأنصرنك)3(وعزتي

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب،هـ""وطينتها".في

بنعبدالملكقاله.مسكطينهايعني.اثلبنتينبينيكونالطين:الملاط

)6(.صالفردوسوصففيحبيب

".وجلالي"وعزتي"د،هـ"فيوجاء"ب"،فيليس

مسندهفيحميدبن)2/403-503(،وعبدالمسندفياحمداخرجه

7387(،)16/رقمصحيحهفيحبانوابن1418(،رقم-"المنتخب
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رضي-عمرابنعنالحسنحديثمنمردويهبنأبوبكروروى

الجئةيدخلمن":فقالالجنةعنع!يماللهرسولسئل:قال-عنهماالله

قيل:"شبابهيفنىولا،ثيابهتبلىلايبأسلاوينعم،يموتولايحيا

فضة،منولبنةذهبمنلبنة:قال]06/أ[بناؤها؟كيفاللهيارسول

وترابها،والياقوتاللؤلؤوحصباؤهاأذفر)1(،مسكوملاطها

")2(.الزعفران

)1(

)2(

.الزعفرانترابهاأنالأحاديثهذهفيجاءهكذا

وغيرهم.،136(01)0الجنةصفةفيوابونعيم

الصحيح.هوالسندوهذا،اختلاففيهوقعوالحديث

الثقاتفيحبانابنإلآيوثقهلمالمدلةأبيعلىمدارهوالحديث

ابنعليفيهقالوقد،الطائيسعدمجاهدابيغيرعنهيروولم)5/72(،

غيرعنهيرولم،مجهول،اسمهيعرفلا،عائشةمولى"ابومدلة:المديني

".الطائيمجاهدأبي

الأذفر"."المسك"ا"حاشيةعلىنسخةفي

فيالدنياأبيوابن)44933(،رقم)7/53(مصنفهفيشيبةابيابنأخرجه

وغيرهم.،913()69رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)12(،رقمالجنةصفة

.فذكرهعمرابنعنالحسنعنربيعةبنعمرطريقمن

:الرازيابوحاتمفيهوقال،معينابنفوثقه:فيهاختلفربيعةبنوعمر

الترمذيواستغرب،الدارقطنيوضعفه)6/901(،الجرح،الحديثمنكر

عنه.أخرجهاالتيأحاديثه

منالحسنسماعفيوايضا،الحديثمنكر:ابوحاتمقالكماأئهويظهر

.اختلافعمرابن

رقمللعلائيالتحصيلوجامع75(،ط)2/075الخفيالمرسلانظر:

.)135(
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بنالعلاءعنقتادةعنسعيدحدثنا،)1(زريعبنيزيدروىوكذلك

لبنة"الجنة:غ!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،زياد

.")2(المسكوطينهاالزعفرانترابها،فضةمنولبنة،ذهبمن

)1(

)2(

خطأ.وهو"ربيع":""جفي

)2/924(،الأولياءحليةوفي)016(،رقمالجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

)283(.رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي

وفيهفذكرهموقوفاهريرةأبيعنالعلاءعنقتادةعنمعمرورواه-

فيالمباركوابن)87502(،رقم)11/416-417(عبدالرزاقأخرجه

وغيرهما.)252(رقم-نعيمزيادات-الزهد

مرفوعا.هريرةأبيعنالعلاءعنقتادةعنالقطانعمرانورواه-

)2/248(الحليةفيوأبونعيم)2/362(المسندفيأحمدأخرجه

وغيرهما.

.فذكرهمرفوعاهريرةأبيعنزيادبنالعلاءعنالوريمقمطرورواه-

فيالشافعيوأبوبكر)34(،رقممشيختهفيطهمانابنأخرجه

وغيرهم.)138(رقمالجثةصفةفيوأبونعيم)732(،رقمالغيلانيات

،المنهالبنمحمدفيهاشكفقد،عروبةأبيبنسعيدروايةأفا:قلت

أبي"عنالحليةمطبوعةفيوليس.كم!"اللهرسولقال-"-حفظي:قالفقد

ضريراكانأئهإلا،زريعبنيزيدلحديثحافظاكانالمنهالوابن،"هريرة

الحديثهذاضبطهعدمعلىدليلذلكقولهفلعل،كتابلهيكنولم

أعلم.والله..حفظي:فقالفيهيخالفهغيرهأنعلمأو،بعينه

حفاظمنوليسكثيرا،قتادةعلىيخطىءفهوعمرانروايةوأفا-

اصحابه.

حديثعنالذارقطنيسئلفقدموقوفا،معمرقولالصوابولعل-

الذارقطني=علل"أشبه"والموقوف:فقال-الحفظضعيفوهو-ومطر،قتادة
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رضيمالكبنأنسعنالزهريحديثمن)1("الصحيحينوفي

الجنة"أدخلت:قال!ي!اللهرسولانيحدبأبوذر2كان:قالعنهالله

حديثمنقطعةوهو"المسكترابهاوإذااللؤلؤ،جنابذفيهافإذا

.المعراج

عنسلمةبنحمادحديثمن"صحيحه")2(فيمسلموروى

رسولأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعننضرةأبيعنالجريري

مسك،بيضاءدرمكة:فقال،الجنةتربةعنصائد)3(ابنسأل!ي!الله

.""صدق:!ي!اللهرسولفقال،خالص

عنالجريريعنأسامةأبيعنشيبةأبي)4(بنبكرأبيعنرواهثم

الجنةتربةعن!ي!النبيسألصياد)6(ابنأن(سعيد)أبيعننضرةأبي

.")7(خالصمسكبيضاء"درمكة:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.)11/913(

.()163رقمومسلم)3164(،رقمالبخاري

أحمدعندهووالما،مسلمصحيحفيالطريقهذاليس

الطريق.هذامن،وغيره،43(4،24،25)3/

أبيعنالمفضلبنبشرطريقمن)2892(،رقممسلمفيوالذي

به.نضرةأبيعنمسلمة

"صئاد".،هـ""بفي

"ب".منسقظ

النسخ.جميعفيليسسعيد"ابي"عنقوله

"صايد"."ا"حاشيةعلىنسخةفي

)2892(.برقممسلمأخرجه
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عبداللهبنجابرعنالشعبيعنمجالدعنعيينةبنسفيانوقال

قد،محمديا:فقال!ك!ي!اللهرسولإلىرجلجاء:قالعنهمااللهرضي

اليهود:سألهم:قالغلبوا؟شيءوبأي:قال،اليومأصحابكغلب

اللهرسولفقالنبينا،نسألحتىندريلا:فقالواالنارخزنةعددكم

نبينا؟!نسألحتىفقالوا:؛يعلمونلاعماسئلواقوم"ايغلب:ع!يه

الله،بأعداءعلي،جهرةاللهيريهمأننبيهمسألوااللهأعداءهمولكن

يا:قالواجاؤوهأنفلما.درمكة"وألهاالجنةتربةعنسائلهمف!ني

بيديه!ك!يطاللهرسولفقالالنار؟)1(أهلخزنةعدةكمالقاسمأبا

فقال]81/ب[،عشرتسعة:أي،واحدةوقبض،وهكذاهكذا:كلتيهما

وقالوا:،بعضإلىبعضهمفنظر؟الجنةتربة"ما!:اللهرسوللهم

.(")2(الدرمكمنالخبزة":ع!يمالنبيفقال،لقاسمأباياخبزة

)1(

)2(

خزنة"عدد"هـ"وفي،"اهل"،ج""بفيوليس،النار"خزنة"عدد"د"في

النار".اهل

مختصرا،)3/361(مسندهفيواحمد)3327(،برقمالترمذيأخرجه

وغيرهم.)915(رقمالجنةصفةفيوأبونعيم

حديثمنالوجههذامننعرفهإئما،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

مجالد".

أرضعنع!ممالنبيسئلقالجابرعنابيهعنموسىبنالزبيرورواه-

بيضاء"."خبزة:قال؟الجنة

)152(.رقمالجئةصفةفيابونعيماخرجه

بنموسى:والدهوفيه،حبانابنإلايوثقهلمموسىبنالزبيروفيه

عليه.اقفلمميناء،

033-331(.)9/الكمالتهذيبانظر
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بينها.تعارضلا،تربتهافيصفاتثلابفهذه

المسك:للنوعينمتضمنةتربتهاأنإلىالسلفمنطائفةفذهبت

.والزعفران

عنأبيهعنعبيدةأبيبنمحمدحدثنا:شيبةأبيبنأبوبكرقال

ترابهاالجنة":سميبنمغيثقال:قالالحارببنمالكعنالأعمش

.)1("والزعفرانالمسك

آخرين:معنيينويحتمل

صاربالماءعجنفإذا،زعفرانمنالترابيكونأنأحدهما:

الآخر:اللفظفيقولههذاعلىويدلترابا،يسمىوالطينمسكا،

حديثفيأنعليهويدل،الطين:والملاط")2(،المسك"ملاطها

كانتفلما")3(،المسكوطينها،الزعفران"ترابهازياد:بنالعلاء

طيبلهماحدبالآخرإلىأحدهمافانضم،طيباوماؤها،طيبةتربتها

)1(

)2(

)3(

ذكرممابأطول)14034(رقم)7/62(مصنفهفيشيبةابيابنأخرجه

رقمالعظمةفيوأبوالشيخ".الزعفرانوترابها،المسك"جبالهاوفيهالمولف

له.واللفظ)162(رقمالجنةصفةفيوابونعيم)576(،

لأ.صحيحوسنده

صاحبكان،ثقةتابعي،الشاميابوأيوبالأوزاعيسميابنهوومغيث

منبه.بنووهبالجلدكأبيكتب

)28/348-035(.الكمالتهذيب:انظر

ص)281(.تقدم

ص)282(.تقدم
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مسكا.فصارااخر

باعتبار:مسكا.اللونباعتبار:زعفرانايكونأن:الثانيالمعنى

لونفيوالاشراقالبهجةتكونشيءأحسنمنوهذا.الرائحة

بالدرمك،تشبيههاوكذلك،)1(المسكرائحةفيوالرائحة،الزعفران

ونعومتها،لينهامعصفرةإلىلونهيضربالذيالصافيالخبزوهو

عن،نجيحأبيابن)2(عن،عيينةبنسفيانذكرهمامعنىوهذا

البياضفيفاللون")3(،مسكوترابها،فضةمنالجئةأرض":مجاهد

المسك.رائحةوالرائحة،الفضةلون

عمرعن،سبرةأبيبنبكرأبيحديثمنالدنياأبيابنذكروقد

عنهاللهرضيهريرةأبيعنالغيثأبيسالمعنوراز)4(،بنعطاءابن

وقد،الكافورصخورعرصتها،بيضاءالجنةأرض":قالع!ي!النبيعن

أهلفيهافيجتمع،مطردةأنهارفيها،الرملكثبانمثلالمسكبهأحاط

فتهيح،الرحمةريحاللهفيبعث،فيتعارفون،واخرهمأدناهمالجئة

حسناازدادوقد،زوجتهإلىالرجلفيرجع،المسكريحعليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منسقط"رائحة"إلى"..أحسنمنوهذا"وقولهمن

"ج".منسقط

"منوفيه)43933(رقم)7/53(مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه

فيوابونعيم)922(،رقم-نعيمزوائد-الزهدفيالمباركوابن"،..ورق

ثابت.اثروهو،لهوائلفظ)161(برقمالجنةصفة

"مسك".بدل"المسك""أ":حاشيةعلىنسخةفيوقع:تنبيه

خطأ.وهو"ورازة""ا"حاشيةعلىونسخة"د،هـ"في
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الآنبكوأنا،معجبةبكوأنا،عنديمنخرجتلقد:فتقول،وطيبا

.()1اعجابا"اشد

صالح،بنعليحدثناهشامبنمعاويةحدثنا:شيبةأبيابنوقال

قيل::قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالحسنعنربيعةبنعمرعن

ذهب،منولبنة،فضةمنلبنة:قال؟الجنةبناءكيفاللهيارسول

وترابها،والياقوتاللؤلؤوحصباؤهاأذفر،مسكملاطها

.)2("الزعفران

حدثناعاصمبنأسيدحدثناأبانبنالوليدحدثنا:أبوالشيخوقال

نضرةأبيعنالجريريسعيدحدثناالفضلبنعديحدثناالحوضي

عزوجلالله"إن:لمخيواللهرسولقال:قالعنهاللهرضيسعيدأبيعن

وجعل،فضةمنولبنةذهبمنلبنةوبناها،بيدهعدنجناتبنى

قالثم،اللؤلؤوحصباءها،الزعفرانوترابهاالأذفر،المسكملاطها

طوبى:الملائكةفقالت،المؤمنونأفلحقد:فقالت،تكلمي:لها)3(

.")4(الملوكمنزللك

حدثناعلاثةابنحدثنا()الحصينبنعمروحدثنا:أبوالشيخوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.رقم)28(الجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

بالوضع.متهم:سبرهأبيوابن،متروك:الواقديفيه،جذاضعيفواسناده

ص)281(.تقدم

"أ".فيليس

ص)218(.تقدم

لصفة=الخطيةالنسخةفيوقعقديمتصحيفوهو"الحسين"النسخجميعفي
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قال:قالكعببنأبيعنعميربنعبيدعنعطاءعنجريحابن

عنسيسألونيإلهمجبريليا:بيأسريليلة"قلت:ع!يماللهرسول

.")2(عقيانأرضهاوأن،بيضاءدرةمن)1(ألهافأخبرهم:قالالجنة

الجنتينأرضفهي،حفظهعلاثةابنكانفإن،الذهب:والعقيان

أعلم.والله،وأفضلهماالجنتينبأعلىأخبرهجبريلويكون،الذهبيتين

)1(

)2(

نعيم.لأبيالجنة

."ب"فيليس

)151(.برقمالجنةصفةفيابونعيمأخرجه

بالوضع،واتهم،متروك:حصينبنعمروفيه،موضوعحديثوهو

الحاكم:وقال،الحديثمتروكالعقيليعبداللهبنمحمدعلاثةابنوفيه

بنعمرووهوعنهالراويعلىالحملولعلدا،موضوعةأحاديث"يروي

الخطيب.قالكماحصين

)25/526-528(.و-958()21/588الكمالتهذيب:انظر
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والثلاثونالخامسالباب

وبياضهانورهاذكرفي]82/ب[

)1(هشامحدثناهشامبنكثيرحدثنا:الرماديمنصوربنأحمدقال

ابنعنرباحأبيبنعطاءعنالشهيدبنحبيبعنأبوالمقدامزيادابن

بيضاء،الجنةالله"خلق:قالع!يواللهرسولانعنهمااللهرضيعباس

موتاكم،فيهوكفنوا،أحياؤكمفليلبسه،البياضادنهإلىالزفيوأحب

بهافليخلطسودغنمذاكانمن:فقال،فجمعتالشاءبرعاءأمرثم

فلاسوداغنمااتخذتإني،اللهيارسول:فقالتامرأةفجاءتهبيضا،

.)2("عفري:قال،تنمواأراها

بيضي.:أي"عفري":وقوله

عنزيادبنهشامحدثناعبادبنعبادحديثمنأبونعيموذكر

)1(

)2(

.د"،"بمنسقط"هشامثنا"قوله

الكاملفيعديوابن)5947(،رقم8(ط85)11/مسندهفيالبزارأخرجه

الجنةصفةفيوابونعيمرقم)289(،الشريعةفيوالاجري)7/701(،

به.هشامعنواحدغيررواههكذا،سياتيكمارقم)912(

عطاءعنحبيببنعبدالرحمنعنهشامعنهارونبنيزيدورواه-

.فذكرهعباسابنعن

رقم)64(.أماليهفيالبختريأبوجعفرأخرجه

وهوالمقدامأبيزيادبنهشامعلىمدارهجذا،ضعيفحديثوهو

:عديابنوقال.الحديثمتروك:وغيرهالنسائيقالبل،ضعفهعلىمتفق

".رواياتهعلىبينوالضعف،بعضابعضهايشبه"وأحاديثه

102-302(.)03/الكمالتهذيبانطر:
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يرفعه:عنهمااللهرضيعباسابنعنعطاءعنعبدالرحمنبنيحى

فليلبسه،البياضاللهإلىاللونأحبص!انبيضاء،الجنةخلقالله"إن

."موتاكمفيهوكفنوا،أحياؤكم

حمزةعنأبوشهابحدثناصالحبنعبدالحميدطريقمنوذكر

اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنديناربنعمروعن

أحياؤكم،فليلبسهبيضاء،الجنةخلقاللهفإن،بالبياض"عليكم:غ!يم

.")1(موتاكمفيهوكفنوا

بنسويدحدثنامحمدبنعبداللهحدثناالنجادطريقمنورؤينا

أباهسمعسماكبنالزميلخالهعنالحنفيربهعبدحدثناسعيد

ابنيا:فقالبصرهكفبعدمابالمدينةعباسبنعبداللهلقيألهيحدث

قلت:،مراةكأئهافضةمنبيضاءمرمرة:قالالجئة؟أرضماعباس

الشمس،طلوعقبلفيهاتكونالتيالساعةرأيتما:قالنورها؟ما

)2(الحديثوذكر،زمهرير"ولاشمس!فيهاليسأئهإلأنورهافذلك

)1(

)2(

الكاملفيعديوابنرقم)013(،الجنةصفةفيابونعيماخرجه

.)2/377-378(

الحديث،منكر:وابوحاتمالبخاريقال،حمزةابيبنحمزةفيهوالحديث

وكل،صالحةأحاديث"ولحمزة:أيضاوقال.الحديثيضع:عديابنوقال

."...منهوالبلاء،موضوعةمناكيرعامتهاومايرويه

العظمةفيوابوالشيخمطؤلا،رقم)147(الجئةصفةفيالدنياابيابناخرجه

.317(و112)رقمالجنةصفةفيوابونعيم،مطولا(رقم)995

جهالة.فيهسماكبنوزميل،لينحفظهفيبارقبنعبدربهسندهفي

062(.)3/والجرح472-474(،)16/الكمالتهذيب:انظر

ابي-ابن"رواه)4/518(:والترهيبالترغيبفيالمنذريعنهقالوالأثر
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)1(اللهشاءإنوسيأتي

فيأحمدبنعبداللهرواهالذيالطويلعامربنلقيطحديثوفي

الشمس"وتحبس:وقالالحديثفذكرمج!ي!النبيعن"أبيه"مسند

:قالنبصر؟فبماللهيارسولقلت:قال،واحدامنهمايرونفلاوالقمر

يومفيالشمسطلوعمعوذلك،هذه)2(ساعتكفيبصركبمثل

.(")3(الجبالوواجهته،الأرضأشرقته

بنمحمدعنمسلمبنالوليدحديثمنهاجه"ابن"سننوفي

أئهكريبحدثنيموسىبنسليمانعنالمعافريالضحاكعنمهاجر

للجنة،مشمرهل"ألا:لمجماللهرسولقال:يقولزيدبنأسامةسمع

تهتز،وريحانة،يتلألأنورالكعبةوربهي،لهاخطرلا)4(الجنةفإن

جميلة،حسناءوزوجة،نضيجةوثمرةمطرد،ونهرمشيد،وقصر

،وخضرةوفاكهة،سليمةدارفي]62/أ[أبدفيومقام،كثيرةوحلل

نحن،اللهيارسولنعمقالوا:"بهيةعاليةمحلةفي،ونعمةوحبره

.(()اللهمشاءإن:القومقال،"اللهشاءإن:قولوا":قال،لهاالمشمرون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.("حسنبإسنادموقوفاالدنيا

.(434)ص/:انظر

النسخ.وباقيالمسندمنوالمثبتأ"عينكهـ"،،ج"أفي

.(127-ص)126عليهالكلامتقدم

"ج".فيليس"الجثة"فإنقوله

)4/336(الكبيرتاريخهفيوالبخاريرقم)4332(،ماجهابنأخرجه

-مسندهفيوالبزار)71(،رقمالبعثفيداودأبيوابنمختصرا،
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والثلاثونالسادسالباب

وخيامهاومقاصيرهاوقصورهاكرفهاذكرفي

مجنية(غرففوصقهامنغرخالئمربهتمالقؤاألذينلبهن):تعالىاللهقال

.(02]الزمر/

لئلا،حقيقةبناءمبنيةوألها،غرففوقغرفألهاتعالىفأخبر

النفوستتصوربل،بناءهناكليسوأله،تمثيلذلكأنالنفوستتوهم

عيانا،إليهاتنظركألهاحتى،بعضفوقبعضهاكالعلاليمبنيةغرفا

وفوقها،مرتفعةمنازللهمأي،والثانيةالأولىللغرفصفة:"و"مبنية

منها.أرفعمنازل

]الفرقان/(صصبروابماألغرفةتحزوتأوليف):تعالىوقال

.]75

هذهعلىجزاءهمجعلكيفوتأمل،كالجنةجنسوالغرفة

]83/ب[؛الغرفة=للهوالاستكانةوالذل،للخضوعالمتضمنةالأفعال

وغيرهم.7381(رقم)16/صحيحهفيحبانوابن1925(،رقم)6/

أبيعندكما"الضحاك"الرواياتبعضفيمسلمبنالوليداسقطوقد

.وغيره)24،25(رقمالجئةصفةفينعيم

جهالة.وفيههذاالضحاكعلىمدارهوالحديث

حبانابنذكرهالمعافريالضحاك،مقالفيهإسناد"هذا:البوصيريقال

موسىبنوسليمان،مجهول:التهذيبطبقاتفيالذهبيوقال،الثقاتفي

".ثقاتالإسنادرجالوباقي،فيهمختلفالأموي

325(.)3/الزجاجةمصباح:انطر
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لهم،الجاهلينخطابسوءعلىصبرهممقابلةفيوالسلاموالتحية

عليهم.وملائكتهاللهسلامبذلكفبدلوا

منالأزتفئتمقك!عندثااؤلد!بألتىأفول!ولآوما):تعالىوقال

(ءامنونالغرففىوهتمعلوابصاالضففجزاءالتمفأوليهكصحلحاوعملءامن

ألأنهزئخهامنتخرىوقيضقكؤجنمخل!ذلؤقييغفر):تعالىوقال،37[]سبأ/

الهافرعونامرأةعنتعالىوقال،[12]الصف/عذدز(جن!فىطئبةومسبهن

.[11/]ا!ريم(الجنةفىبئتاعندكلىتنارب):قالت

إسحاقبنعبدالرحمنحديثمن"جامعه"فيالترمذيوروى

الجنةفي"إن!:اللهرسولقال:قالعليعنسعدبنالنعمانعن

:فقالأعرابيفقام،ظهورهامنوبطونهابطونهامنظهورهايرىلغرفا

وأدام،الطعاموأطعم،الكلامطيبلمن:قالهي؟لمناللهيارسول

.")1(نياموالناسبالليلوصلى،الصيام

حديثمنإلأنعرفهلا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

وابن)1/156(،المسندفيوأحمد2526(،و)8491برقمالترمذياخرجه)1(

438(،و)428رقممسندهفيوابويعلى)2136(،رقمصحيحهفيخزيمة

503(.)4/الكاملفيعديوابن)207(،رقممسندهفيوالبزار

وله.ضعيفوهوالواسطيإسحاقبنعبدالرحمنعلىمدارهوالحديث

منها.الحديثوهذامنكرات

.".."غريب:الترمذيقال

بنعبدالرحمنمنالقلبفيف!نالخبر؛صح"إن:خزيمةابنوقال

منكراته.فيعديابنذكرهوالحديث."...الكوفيشيبةابيإسحاق
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."إسحاقبنعبدالرحمن

حدثناعماربنهشامحدثناأحمدبنعبدانحدثنا:الطبرانيوقال

حدثنيسلامبنزيدعنسلامبنمعاويةحدثنامسلمبنالوليد

اللهرضيالأشعريابومالكحدثنيالأشعريابومعانقحدثنيأبوسلام

باطنها،منظاهرهايرىغرفاالجنةفي"إن:قالغ!ي!اللهرسولانعنه

،الصياموأدام،الطعامأطعملمناللهأعدهاظاهرها،منوباطنها

.")1(نياموالناسبالليلوصلى

بنعبداللهعنعبدالرحمنابيعنحييحدثني:وهبابنوقال

يرىغرفاالجنةفي"إن:قالغ!ي!النبيعنعنهمااللهرضيعمرو

الشاميينمسندوفي)3467(،رقم)3/342(الكبيرفيالطبرانيأخرجه)1(

)2873(.رقم)4/115(

أبيعنمعانقأبيأومعانقابنعنكثيرأبيبنيحيىعنمعمرورواه-

".الصياموتابع،الكلام"وألانوفيهفذكرهمالك

أحمد:طريقهومن88302()11/رقمالمصنففيعبدالرزاقأخرجه

صحيحهفيحبانوابن2137(،)3/رقمخزيمةوابن)5/343(،

وغيرهم.)3466(رقم342()3/الكبيرفيوالطبراني05(،رقم)9

معانقبنعبداللهواسمهالأشعريمعانقابيعلىمدارهوالحديث

وقال.".أبامعانقولامعانقابنأعرف"ولست:خزيمةابنقال.الشامي

حبانوابنخلفونوابنالعجليووثقه."مجهولشيءلا..".:الذارقطني

.وهو.":وقال52()7/التابعينأتباعفيأيضاحبانابنوذكره)5/36(،

شافهه".أراهوما،الأشعريمالكأبيعنيرويالذي

016-161(.)16/الكمالتهذيب:انظر

سيأتي.لماثابتأصلهأنيظهروالحديث
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لمن:الأشعريابومالكقال،ظاهرهامنوباطنها،باطنهامنظاهرها

وبات،الطعامواطعم،الكلامأطاب"لمن:قال؟اللهيارسولهي

.")1(نياموالناسقائما

أبيوذكر،حسنإسنادعندي"وهذا:عبدالواحدبنمحمدقال

أيضاهـاسناده،رواهقدابامالكلأن؟صحتهعلىيدلممافيهمالك

)2(
.حسن"

)1(

)2(

الجنةأهل"إن:صحتهعلىالمتفقسعيدأبيحديثتقذموقد

البعثفيوالبيهقي)0012(،رقم)1/466(المستدركفيالحاكماخرجه

.)277(رقموالنشور

ابوموسى"فقالفيهلكنبهعبداللهبنحيحدثنيلهيعةابنورواه-

خطأ.ابوموسى"":وقوله"...الكلامألانلمن..الأشعري

)2/173(.المسندفيأحمداخرجه

فيصدوق،المصريالمعافريعبداللهبنحميئعلىمدارهوالحديث

لين.حفظه

)7/488-094(.الكمالتهذيب:انظر

ولم،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكمعنهقالوالحديث

."يخرجاه

واسناده،لهواللفظالكبيرفيوالطبرانيأحمد"رواه:الهيثميوقال

حسن".

.المنذريإسنادهحسنوكذلك

254(.)1/الزوائدومجمع424(،)1/لهوالترهيبالترغيب:انظر

)85(.لهالحنةصفة:انظر

592



.")1(الأفقمنالغابرالكوكبتراءونكمافوقهمالغرفأهلليتراءون

!ي!الئبيعنالاشعريموسىأبيحديثمن")2(الصحيحين"وفي

طولها،مجوفةواحدةلؤلؤةمنلخيمةالجنةفيللمؤمن"إن:قال

يرىفلا،المؤمنعليهميطوفأهلونفيهاللمؤمنميلا،ستون

بعضا".بعضهم

بنىمسجداللهبنىمن":الصحيحالحديثفيغ!يمقولهتقدموقد

")3(.الجنةفيبيتالهالله

واسترجعحمدهلمنعزوجليقول:أبوموسىحديثفيوقوله

الحمد")4(.بيتوسموهالجثةفيبيتالعبديابنوا":ولدهموتعند

هريرةوأبيأوفىأبيبنعبداللهحديثمن(")الصحيحين"وفي

أ"ضئهاض!!جقهذه":مج!ممللنبي!الجبريلانعنهماللهرضيوعائشة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

154(.-ص)153)17(البابفيتقدم

رقم)2838(.ومسلم)8945(،رقمالبخاري

ص)29(.)7(البابفيتقدم

ص)39(.)7(البابفيتقدم

رضيأوفىابيابنحديثمن)2433(رقمومسلم)8036(،رقمالبخاري

عنه.الله

عائشةحديثمن)2435(رقمومسلم)5036(،رقموالبخاري*

عنها.اللهرضي

هريرةأبيحديثمن)2432(رقمومسلم)9036(،رقموالبخاري*

عنه.اللهرضي
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لا،قصبمن]63/أ[الجئةفيببيتيبشرهاأنوامره،ربهامنالسلام

.نصب"ولافيهصخب

.المجوفاللؤلؤقصب:هاهناوالقصب

بنحمادعنهارونبنيزيدحديثمنالدنياابيابنروىوقد

"إن:قال!ك!يمالئبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنعكرمةعنسلمة

عزوجلاللهأعده،وهنولاصدعفيهليسلؤلؤمنلقصراالجنةفي

.(1")إبراهيملخليله

الأوسطفيوالطبراني)174(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه)1(

رقم)3/201-301(الأستاركشففيكماوالبزار8114(،و)6543برقم

)6/247(.دمشقتاريخفيعساكروابن2347(،و)2346

ولا،سلمةبنحمادإلآسماكعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

".هارونبنويزيدشميلبنالنضرإلآحمادعنرواه

غيرهماويرويهوالنضر،هارونبنيزيدإلأاسندهنعلم"لا:البزاروقال

."موقوفا

منأوسلمةبنحمادمنإفاووقفهرفعهفيالاختلافهذاولعل:قلت

يعقوبقالفقد،أشبهوهوعكرمةعنروايتهأجلمنحرببنسماك

مضطربة،خاضةعكرمةعن"وروايته-:ليعقوب-واللفظوغيرهالفسوي

الكمالتهذيبانظر:."..المتثبتينمنوليس،صالحعكرمةغيرفيوهو

/12(.)012

وسريجمنهالبنوحجاجحرببنوسليمانالتبوذكيأبوسلمةورواه-

موقوفا.هريرةأبيعنعكرمةعنسماكعنحمادعنالنعمانابن

العللفيالدارقطنيوذكره)2/217(،العللفيحاتمأبيابنأخرجه

.)11/126(
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نأعنهاللهرضيأنسعنحميدحديثمن"الصحيحين")1(وفي

فقلت؟،ذهبمنبقصرأنافإذاالجنةدخلت":قال]84/ب[غ!يمالنبي

فقلت:،هوأناأنيفظننت،قريشمنلشاب:قالواالقصر؟هذالمن

."الخطاببنلعمر:قالواهو؟ومن

)1(

مشرفيمربعقصرٍعلى"فأتيت:ولفظهجابرحديثمنفيهماوهو

موقوفا.بهعكرمةعن-الطنافسيعبيدابنلعله-عمرورواه-

".أصح"والموقوف:والدارقطنيالرازيأبوحاتمقال

الوجه.هذامنالصحيحينفيعليهأقفلم

المسندفيم!وأحمد)3688(،برقمالترمذيأخرجهوالما

فيوأبويعلى)82931(،برقمشيبةأبيوابن191(،و263و917و)3/701

وغيرهم.()1377-0138رفمالشريعةفيوالأجري0386(،رقم)6/مسنده

وأبيالسهميعبداللهبنوبكرالقطانويحمىعديأبيابنعنطرقمن

عقكلهموغيرهمسلمةبنوحمادالمدنيجعفربنواسماعيلالأحمرخالد

مثله.حميدبه

الماجشون.سلمةأبيبنعبدالعزيزوخالفهم-

المؤلف.عندقريباسيأتيكما"أبيض"فيهوزادبهحميدعنفرواه

)175(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

يذكرولمبمثلهفذكرهمرفوعاأنىعنالجونيوأبوعمرانقتادةورواه-

"ابيض".

وغيرهما.)54(رقمحبانوابن(،191)3/أحمدأخرجه

بنشجاع:عنهالراويأوالماجشونابنمنإفاوالوهم،شاذةفالزيادة

.الأشرس

نوره:فبياضهمحفوظاكانإن"وهذا-:سيأتي-كماالمؤلفقالولهذا

".أعلمواللهوضياؤهواشراقه

892



.)1(تقدموقد"ذهبمن

سمعت:قالالأشرسبنشجاعحدثناالدنيا:أبيابنوقال

رضيمالكبنأنسعنحميدعنالماجشونسلمةأبيبنعبدالعزيز

:قالأبيضقصرفيهافإذاالجنة"دخلت:قالع!يمالنبيعنعنهالله

نأفرجوت،قريشمنلرجل:قالالقصر؟هذالمن:لجبريلقلت

."الخطاببنلعمر:قال؟قريشلأي:فقلت،أناأكون

أعلم.والله،وضياؤهوإشراقهنوره:فبياضهمحفوظاكانإنوهذا

شهيداوصديقاونبيإلأيدخلهلاذهبمن"قصر:الحسنوقال

.")2(صوتهبهايرفع.عدلحكمأو

:قالسميبنمغيثعنالحارثبنمالكحدثنا:الأعمشوقال

لؤلؤ،منوقصورا،فضةمنوقصورا،ذهبمنقصوراالجنةفي"إن

.زبرجد")3(منوقصورا،ياقوتمنوقصورا

أدنى"إنقال)4(:عميربنعبيدعنمجاهدعن:الأعمشوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

235(.)ص/وراجعص)43(،الأؤلالبابفي

وابن)1168(رقم)5/434("التفسير"سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه

181(.)01/تفسيرهفيوالطبري)018(،رقمالجئةصفةفيالدنياابي

صحيح.وسنده

)018(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

كان،ثقةتابعيالأوزاعيأبوايوبهوسميبنومغيثصحيحوسنده

منبه.بنووهبالجلدكأبيكتبصاحب

!لخه!".اللهرسول"قالزيادةالتخريجمصادرفيوجاءالنسخجميعفيكذا
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.وأبوابها(")1(غرفهامنها،واحدةلؤلؤةمندارلهمنمنزلةالجنةأهل

عنالملائيعمروحدثناعمربنحفصحديثمنالبيهقيوروى

اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنرباحأبيبنعطاء

ماعليهيخفلمفيهاساكنهاكانفإذالغرفا،الجنةفي"إن:ع!ي!

يارسولهيلمن:قيل،مافيها"عليهيخفلمخلفهاكانوإذا،خلفها

،الطعاموأطعم،الصياموواصل،الكلامأطاب"لمن:قال؟الله

:قال؟الكلامطيبوما:قيل،"نياموالناسوصلى،السلاموأفشى

يومتأتيفإئهاأكبر)2(،والله،اللهإلآولاإله،والحمدللهالله"سبحان

؟الصياموصالوما:قيل،ومعقبات"ومجنباتمقدماتولهاالقيامة

قيل:،"فصامهرمضانشهرأدركثم،رمضانشهرصام"من:قال

فما:قيل")3(،وأطعمهمعيالهقات"من:قال؟الطعامإطعاموما

الصلاةوما:قيل"،وتحيتهأخيك"مصافحة:قال؟السلامإفشاء

.")4(الاخرةالعشاءصلاة":قال؟نياموالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

مصنفهفيشيبةأبيوابن)126(،رقمالزهدفيالسريبنهناداخرجه

274(.)3/الحليةفيوأبونعيم)86933(،رقم)7/58(

التخريج.مصادرفيكمامرسللكنه،ثقاتورجاله

."اللهإلاأكبر"ولا:إضافةالبيهقيعند

."وأطعمه""،جب،"افي

الكاملفيعديوابن)028(،رقمالنشورالبعثفيا!يأخرجه

فيحبانوابن104(،)4/بغدادتاريخفيالبغداديوالخطيب)2/388(،

.26(925-1/0)المجروحين

بن=حفصإلايرويهالامناكيرالاسنادبهذاالأحاديثوهذه":عديابنقال
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حرببنعليغيرعنهيروهلم،مجهولهذاعمربنحفص":قال

".أعلمفيما

روىوقد-الفاءوسكونالكافبفتح-بالكفريلقبهذا:قلت

ضعفهولكن؛ثقتانوهماحرببنوعليتمتام:غالببنمحمدعنه

أعلم.والله،شواهدلههذاوحديثهحبانوابنعديابن

منصوربنمحمدبنعبدالرحمنحدثنا:"السماكابنفوائد"وفي

بنمحمدسمعت:قالعبدالمؤمنبنعبدالرحمنحدثناأبيحدثنا

قال:قالعنهمااللهرضيعبداللهبنجابرعنالحسنعنيذكرواسع

بأبينااللهيارسولبلىقلنا:قالالجئة؟بغرفأحدثكم"ألا:!يمالئبي

يرى،كلهالجوهرأصنافمنغرفاالجئةفي"إن:قالوأفنا،أنت

مالاواللذاتالنعيممنفيها،ظاهرهامنوباطنها،باطنهامنظاهرها

هذهلمن،اللهيارسولقلنا::قال،"سمعتأذنولا،رأتعين

،الصياموأدام،الطعاموأطعم،السلامأفشى"لمن:قال؟الغرف

ذلك؟يطيقومن،اللهيارسول:قلنا:قال،"نياموالناسبالليلوصلى

أخاهلقيمن8/ب[:]هذلكعنوسأخبركم،ذلكتطيقأمتي:قال

منوعيالهاهلهاطعمومن،السلامافشىفقدعليهردأو،عليهفسلم

بنعليغيرعنهروىاحداأعلمولا،مجهولوهوهذا،حكيمبنعمر

."...حرب

ولا،...الكثيرةالمناكيرالملائيقيسبنعمروعن"يروي:حبانابنوقال

."...بخبرهالاحتجاجيجوز

الإسناد.بهذاباطلفالحديث
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كلومن،رمضانصامومن،الطعامأطعمفقد،يشبعهمحتىالطعام

العشاءصلاةصلى]64/أ[ومن،الصيام)1(أدامفقد،أيامثلاثةشهر

والنصارىاليهود:نياموالناسالليلصلىفقد،جماعةفيالآخرة

.)2("والمجوس

تقدمماإليهانضمفإذا،وحدهبهيحتحلاكانوانالاسنادوهذا

آخرين.بإسنادينرويفدألهمعقوةاستفاد

)1(

)2(

.("دىأ":"ب"في

الحليةفيوأبونعيم)927(،برقموالنشورالبعثفيالبيهقيأخرجه

.)2/356(

عليه.اقفولمالأزديعبدالمؤمنبنعبدالرحمنعلىمدارهوالحديث

الأؤلينالاسنادينمعائهإلا،قويغيرالإسناد"وهذا:البيهقيقال

بعضا".بعضهيقري
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والثلاونالسابعالباب

ومساكنهمبمنازلهممعرفتهمذكرفي

ذلكقبليروهالموانالجنهدخلوااذا

باالتم!ويقحلحسئهديهئم!يضلفلنأدلهسبيلفىقنلواوالذين):تعالىقال

.[4-6]محمد/يج!(المعرفهااتجئةولدظهم

،يخطئونلا،ومساكنهمبيوتهمالىأهلها"يهتدي:مجاهدقال

.أحدا")1(عليهايستدلونلا،خلقوامنذساكنوهاكأنهم

اهلمنبمنازلهمأعرف"لهم:صالحابيروايةفيعباسابنوقال

.")2(منازلهمإلىانصرفواإذاالجمعة

إذا،الدنيافيبيوتكمتعرفونكما"يعرفونها:كعببنمحمدوقال

.")3(الجمعةيوممنانصرفتم

)1(

)2(

)3(

حسن.وسنده44()26/تفسيرهفيالطبريأخرجه

ص)241(رقمالفردوسوصففيالسلميحبيببنعبدالملكأخرجه

8(.ط)88

.عباسابنعنصالحأبيعنالكلبيطريقمن

جذا.ضعيفوسنده

تحريفالسندفيوقعلكنمجاهدطريقمن)131(برقمايضاوأخرجه

اتبينه.لمسقطأو

)928(.رقم)2/146(الجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

فيأبونعيملهوترجم،راويانعنهروىالأصبهانيأبانبنأحمدوفيه

تعديلا.ولاجرحافيهيوردولم)1/89(،اصبهانأخبار

به.لابأسفالاسناد
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أبوعبيدة:ماقالهأقوالهموتلخيص.المفسرينجمهورقولهذا

غيرمنعرفوهاحتى،لهمبئنها:أي6[!(أمحمد/التم)عرفها

)1(.استدلال

آدمبنيعملبحفظالموكلالملكأنبلغنا":حيانبنمقاتلوقال

فيعرفه،لههومنزلأقصىيأتيحتىادمابنويتبعه،الجنةفييمشي

انصرفوأزواجهمنزلهإلىدخلفإذا،الجنةفياللهأعطاهشيءكل

عنه")2(.الملك

.لهم")3(طرقها":كهيلبنسلمةوقال

إليها.يهتدواحتىلهمطرقهاأنه:هذاومعنى

دخلوهافإذالهم،الدنيافيالجنةالله"وصف:الحسنوقال

بصفتها")4(.عرفوها

المعنى:ويكونالدنيا،فيوقعفالتعريف،القولهذاوعلى

التعريفيكون:الأولالقولوعلى،لهمعرفهاالتيالجنةيدخلهم

)1(

)2(

)3(

)4(

المسيرزاد(،منازلهموعرفهم)بتنها،وفيه)2/214(القرانمجازانظر:

231(.)16/القرطبيوتفسير)7/893(،الجوزيلابن

)6/23(.الدررفيكماتفسيرهفيحاتمابيابنأخرجه

الخدريسعيدأبي"وحديث)16/231(:تفسيرهفيالقرطبيوقال

ذلك.فينم!وهوقريباالقيمابنسيوردهسعيدابيحديث:قلتيرذه".

طرقها"."يعرفون:بلفظ)1/918(:"الحديث"غريبفيالحربياخرجه

حسن.وسنده

.بنحوه492-592()5/تفسيرهفيالماورديذكره
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التعريف.منإده:قيلإذاكلههذا،الاخرةفيواقعا

اختياروهذا،الطيبةالرائحةوهو،العرفمنإدها:اخرقولوفيها

.)1(مطيبأيمعرفطعامومنه،طيبها:أي،الزجاج

وملاذها.طيباتهالهمتابعأي:التتابعوهو،العرفمنهو:وقيل

منزلهأحدكلبهيعلمبماوبينهاأعلمهاسبحانهوأله،الأولهووالقول

.غيرهإلىيتعذاهفلا،وداره

المتوكلأبيعنقتادةحديثمن")2(البخاري"صحيحوفي

إذا:قال!يماللهنبيأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالناجي

يتقاصونوالئار،الجنةبينبقنطرةحبسواالنارمنالمؤمنونخلص

بدخوللهمأذنونفواهذبواإذاحتىالدنيا،فيبينهمكانتمظالم

بمسكنهمنهأدلالجنةفيبمنزلهأحدهمإنبيدهنفسيوالذي،الجئة

.الدنيا("فيكان

اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن"إسحاق"مسندوفي

بأزواجكمبأعرفالدنيافيأنتمما،بالحقبعثني"والذي:!يم

.)3("الجنةدخلواإذاومساكنهمبأزواجهمالجنةأهلمنومساكنكم

)1(

)2(

)3(

"العلوم"بحرالسمرقنديوتفسير)7/893(،الجوزيلابنالمسيرزاد:انظر

/3(.)241

بيدهغ!ي!محمدنفس)..فوالذيوعنده)8023(رقمالبخارياخرجه

الدنيا".فيكانبمنزلهادلالجنةفيبمسكنهلأحدهم

.261(ص)31()البابفيتقدموقد،الطويلالصورحديثمنقطعةهو
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والثلاثونالثامنالباب

[]86/بدخولهاعند(يستقبالون)1وماالجنةدخولهمكيفيةفي

(زمراآلجنةإلىربهتماتقواألذجمتوسيى):تعالىقولهتقدموقد

.8[5/]مريما(وفاالر!نإلىألمحتقيننخشريؤم):لىتعالوقا،73[]الزمر/

حدثناالعكليموسىبنعبادبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنقال

حدثنيالمكيعبداللهبنإسماعيلحدثناالطائفيسليمبنيحيى

عليعنالحاربعنيحدبمزاحمبنالضحاكسمعألهأبوعبدالله

أ!ننخريؤم):الايةهذاعنلمجيماللهرسولسألالهعنهاللهرضي

إلآالوفدما،اللهيارسولقلت:قال85[،]مريم/!(اوفاالرخنالى

قبورهممنخرجوااذاإلهمبيدهنفسي"والذي:ع!ي!النبيقالركب؟

نورنعالهمشرك،الذهبرحالعليهاأجنحةلها،بيضبنوقياستقبلوا

فإذا،الجنةبابإلىوينتهونالبصر،مدمثلمنهاخطوةك!!يتلألأ،

بابعلىشجرةوإذا،الذهبصفائحعلىحمراءياقوبةمنحلقة

فيجرتإحداهمامنشربوافإذا،عينانأصلهامنينبعالجنة

أشعارهمتشعثلمالا!خرىمنتوضؤواوإذا،النعيمنضرةوجوههم

الحلقة،طنينسمعتفلو،بالصفيحةالحلقة6/أ[]هفيضربونأبذا،

قيمهافتبعث،العجلةفتستخفها،أقبلقدزوجهاأنحوراء،كلفيبل

مماساجدالهلخرنفسهعرفهعزوجلاللهأنفلولا،البابلهفيفتح

فيتبعه،بأمركوكلتالذيقيمكأنا:فيقولوالبهاء،النورمنيرى

به".يستقبلون":"د"في)1(

603



)1(الخيمةمنفتخرح،العجلةفتستخفها،زوجتهفيأتي،أثرهفيقفوا

أبذا،أسخطفلاالراضيةوأنا،حئكوأناحبيأنت:وتقول،فتعانقه

منبيتافيدخلابدا،اظعنفلاوالخالدةأبدا،أبأسفلاالناعمةوانا

،والياقوتاللؤلؤجندلعلىمبنيذراعألفمئةسقفهإلىاساسه

تشاكلطريقةمامنهاصفر،وطرائقخضر،وطرائقحمر،طرائق

سبعونالسريرعلىسرير،عليهافإذا،الأريكةفيأتيصاحبتها،

مخيرىحلةسبعونزوجةكلعلى،زوجةسبعونعليهافراشا،

منتجري،ليلةمقدارفيجماعهنيقضيالجلد،باطنمنساقها

كدر،فيهليسصافيااسنغيرماءمنأنهار:مطردةأنهارتحتهم

خمرٍمنوأنهار،النحلبطونمنيخرجلم،مصفىعسلمنوأدهار

يتغيرلملبنمنوأنهاربأقدامها،الرجالتعصرهلم،للشاربينلذة

طيرجاءتهم،الطعاماشتهوافإذا،الماشيةبطونمنيخرجلم،طعمه

ثم،شاؤواالألوانأيمنجنوبهامنفيأكلون،أجنحتهافترفع،بيض

إليهم،الغصنانبعثاشتهواإذا،متدليةثمارفيها،فتذهبتطير

وذلكمتكئا،شاءوانقائما،شاءإنشاؤوا،الثمارأيمنفيأكلون

خدمأيديهموبين،[54/الرحمن!(أدانالجننينوجنى):عزوجلقوله

.)2(كاللؤلؤ"

)1(

)2(

"."ا،ج،د،هـ":"الجنةفي

.)7(رقمالجنةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

به،الضحاكعنسلمانبنعبيداللهطريقمن86()1/الضعفاءفيوالعقيلي

طويلا.حديثماوذكر

اصح.وهو،موقوفاعليعنالحارثعنالسبيعيأبوإسحاقورواه-
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ضعف،إسنادهوفي،غريبحديثهذا

علي.علىموقوفالهوالمعروف

ذظر،رفعهوفي

محمدحدثناسليمانبنعمروبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنقال

هذهفيسعد)1(بنالنعمانعنإسحاقبنعبدالرحمنعنفضيلابن

مايحشرواللهاما":قال!(وقداالرخنالىألمتقيننخمثريؤم):الاية

عليهامثلها،الخلائقترلمبنوقيؤتونولكن،أرجلهمعلىالوفد

بابيضربواعليهافيركبون،الزبرجد]87/ب[وأزفتها،الذهبرحال

")2(.الجئة

)1(

)2(

.281()رقم(132)2/الجئةصفةفيابونعيماخرجه

"حديث:المؤلفقالكماوالأمر،محفوظغيرالحديثانالعةيليوذكر

."...نظررفعهوفي،ضعفإسنادهفي،غريب

."علي"عنزيادةالتخريجمصادروفي،النسخجميعفيكذا

ابنعنزائدةابيبنيحعىبنزكرياعن(126)16/تفسيرهفيالطبرياخرجه

بمثله.فذكرهعليعنسعدبنالنعمانعنعبدالرحمنعنفضيل

احمدبنوعبدالله،34(0)30رقم61()7/مصنفهفيشيبةابيابنوأخرجه

فيوأبونعيم)3425(رقم)2/904(والحاكم155(،)1/المسندزوائدفي

وغيرهم.281()رقم(134-135)2/الجتةصفة

بنعبدالرحمنعنكلهمعبيدبنويعلىمعاويةوابيمسهربنعليطريقمن

علي.علىموقوفابهإسحاق

منكراتوله،ضعيفوهوإسحاقبنعبدالرحمنعلىمدارهوالحديث

ص)174(.نقدمكما

لمهذاعبدالرحمن"بل:فقالالذهبيفتعقبه،الحاكمصححهوالحديث

وضعفوه".،النعمانلخالهولامسلملهيرو
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عنمعاويةبنزهيرأخبرنا:"الجعديات"فيالجعدبنعليوقال

يساق:قالعنهاللهرضيعليعنضمرةبنعاصمعنإسحاقأبي

أبوابها،منبابإلىينتهواحتىزمراالجنةإلىربهماتقواالذين

إلىفعدوا،تجريانعينانساقهاتحتمنيخرحشجرةعندهوجدوا

وأأذىمنبطونهممافيفأذهبتمنهافشربوا،بهاأمرواكأنماإحداهما

نضرةعليهمفجرتمنهافتطهرواالأخرىإلىعمدواثم،بأسأوقذى

أشعارهمتشعثولنأبدا،بعدهاتغيرأوأبشارهمتغيرفلن،النعيم

)سلخفقالوا:الجنةخزنةإلىانتهواثم،بالدهاندهنواكأنما

تتلقاهمثم:قال73[الزمر/(أ!خلدلنفادظوهالمجتؤعلئض

منيقدمبالحميمالدنياأهلولدانيطيفكما،بهميطيفون)1(الولدان

ثم-قال-كذاالكرامةمنلكالله"2(أعذبماأبشر:فيقولون،غيبته

العين،الحورمنأزواجهبعضإلىالولدانأولئكمنغلامينطلق

أنت:فتقولالدنيا،فيبهيدعىالذيباسمهفلانجاءقد:فيقول

،الفرحإحداهنفيستخف،بأثريذاوهو،رأيتهأنا:فيقول؟رأيته

أساسإلىنظرمنزلهإلىانتهىفإذابابها،أسكفةعلىتقومحتى

كلومن،وأحمروأصفرأخضرصرحفوقهاللؤلؤجندلفإذا،بنيانه

قدرهاللهأنفلولا،البرقمثلفإذا،سقهإلىفنظر،رأسهرفعثم،لون

وأكوابأزواجهإلىفنظررأسهطأطأثم،ببصرهيذهبأنلألمله

النعمة،تلكإلىفنظروا،مبثوثةوزرابي،مصفوفةونمارق،موضوعة

)1(

)2(

"بطوفون"."أ":حاشيةعلىنسخةفي

،د،هـ".،ج"بمن
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أنلؤلآلنغتدىبماومالهذاهدنناالذىدتهالحمد):وقالوااتكئواثم

وتقيمون،أبداتموتونفلاتحيون:مناديناديثم43[هدلتا(]الأعراف/

.ابدا")2(تمرضونفلاوتصحون،(ابدا)1تظعنونفلا

عنالمغيرةبنسليمانأخبرنا:المباركبنعبدالله]66/ا[وقال

أهلصورةصؤرالجنةدخلإذاالرجلأنلنا"ذكر:قالهلالبنحميد

وخدمه،ازواجهوأري،حليتهموحلي،لباسهموأليس،الجنة

فيقال،فرحهسوارمنلماتيموتانينبغيكانلوفرعسوارويأخذه

.أبدا")3(لكقائمةفإنها،هذهفرحتكارأبت:له

)1(

)2(

)3(

"ج".من

فيوعبدالرزاق)2/269-279(،الجعدياتفيالجعدبنعلياخرجه

مصنفهفيشيبةابيوابن2647(،و)2646رقم)2/143-144(تفسيره

رقمالفردوسوصففيحبيببنوعبدالملك)39933(،رقم)7/95(

)0145(المباركلابنالزهدعلىزياداتهفيوالمروزيمختصرا،)128(

وغيرهم.رقم)8(الجئةصفةفيالدنياابيوابن

لاإذ،الرفعحكموحكمه،صحيححديث"هذا:حجرابنالحافظقال

الأمور".هذهمثلفيللرايمجال

حكموحكمه،صحيحبسندراهويةبنإسحاق"رواه:البوصيريوقال

".مجالفيهللرايليسإذ،المرفوع

.785(1)رقمالمهرةالخيرةوإتحاف،(1064)رقمالعاليةالمطالب:انظر

فيالدنياابيوابن)942(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

وغيرها.)24(رقمالجنةصفة

)30341(،رقم)7/07-71(المصنففيشيبةابيابنواخرجه

به=المغيرةبنسليمانعنطرقمن)285(رقمالجنةصفةفيوأبونعيم
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معبدبنزهرةأنبأناسعد:بنرشدينوأخبرنا:المباركابنقال

يدخلماأولالعبد"إن:قالالحبليالرحمنعبدأبيعن،القرشي

.اللؤلؤ")1(كأنهم،خادمألفسبعونيتلقاهالجنة

بناللهعبيدحدثني،أيوببنيحيىوأنبأنا:المباركابنقال

)2(
الرحمنعبدأبيعن،المخزوميأيوبأبيبنمحمدعن،زحر

لايرى،سماطانالجنةأهلمنللرجلليصف:"إنهقالالمعافري

.")3(وراءهمشوامرإذاحتى،غلمانهمنطرفاهما

المؤمندخل"إذا:قالالضحاكعنسلمةحدثنا:أبونعيموقال

ماترى؟انظر:لهفيقول،سككهافيبهفأخذملكأمامهدخل،الجنة

لهفيقول.أنيسوأكثر،وفضةذهبمنرأيتهاقصورأكثرأرى:قال

،بابكلمناستقبلوهإليهمرفعإذاحتى،لكأجمعهذافإن:الملك

له:فيقول،امش:لهيقولثم،لكنحن،لكنحن:مكانكلومن

وأكثر،خياممنرأيتهاعساكرأكثرأرى:فيقول،ترى]88/ب[ماذا

)1(

)2(

)3(

مثله.

صحيح.وسنده

فيالدنياابيوابن)427(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

)25(.رقمالجنةصفة

ضعيف.سعدبنبدرسندهفي

خطأ.وهر"نصر"،د":"بفي

فيالدنياابيوابن)415(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

بنوعبيداللهأيوببنيحىلأن،ضعفسندهوفي)26(رقمالجئةصفة

.كلامفيهمازحر
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استقبلوهإليهمرفعفإذا:قال،لكأجمعهذافإن:قال،أنيس

.")1(لكونحن،لكنحن:يقولون

نأعنهاللهرضيسعدبنسهلحديثمن"الصحيحين"وفي

مئةسبعأو،ألفاسبعونأمتيمنالجنةليدخلن":قالعنم!ماللهرسول

يدخلحتىأؤلهميدخللا،ببعضبعضهماخذمتماسكونألف

.البدر(")2(ليلةالقمرصورةعلىوجوههم،اخرهم

)1(

)2(

صحيح.وسنده)27(رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

مرسلا.معناهفذكرالضحاكعنأخيهعنموسىبناسدورواه-

)32(.رقمالفردوسوصففيحبيبابنأخرجه

)265(.صوالثلاثينالثانيالبابفيتقدم
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والثلابنالتاسعالباب

خلقهمفيالجنهأهلصفةذكرفي

أسنانهمومقداروعرضهموطولهموخلقهم

أبيعنهمامعنمعمرحدثناعبدالرزاقحدثنا:أحمدالامامقال

ادمعزوجلالله"خلق:غ!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

علىفسلماذهب:لهقالخلقهفلما،ذراعاستونطوله،صورتهعلى

يحيونك،مافاستمع-،جلوسالملائكةمننفر-وهمالنفرأولئك

عليكم،السلام:فقالفذهب:قال،ذريتكوتحيةتحيتكفإلها

منفكل:قالاللهورحمةفرادوه،اللهورحمةعليكالسلام:فقالوا

الخلقينقصيزلفلم،ذراعاستونطوله،ادمصورةعلىالجنةيدخل

صحته.علىمتفق")1(الأنحتىبعده

مسلم،بنوعفان،هارونبنيزيدحدثناأحمد:الاماموقال

سعيدعن،جدعانبنزيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثناقالا:

لمجت:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعن،المسيبابن

ثلابأبناء،مكحلينجعادابيضامرداجرداالجنةالجنةأهل"يدخل

")2(أذرعسبعةعرضفيذراعاستونادمخلقعلىوهم،وثلاثين

)1(

)2(

المسندفيواحمد)2841(،رقمومسلم)3148(،رقمالبخارياخرجه

/2(.)351

رقم)7/95(مصنفهفيشيبةابيوابن)2/592(،مسندهفياحمداخرجه

صفة-فيالدنياأبيوابن)63(،رقمالبعثفيداودأبيوابن)59933(،
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زيد.بنعليعنحماد،بهتفرد:قيل

عبذوعنحوشببنشهردتهو"الترمذي"جامعوفي

أهل"يدخل:قالع!يوالنبيأنعنهاللهرضيجبلبنمعاذعنغنمابن

.")2(وثلاثينثلاببني)1(مكحلينمرداجرداالجنةالجنة

)1(

)2(

.()15رقمالجنة

.نحوهبهزيدبنعليعنسلمةبنحمادعنجماعةورواه-

رقموالأوسط)808(،رقمالصغيرمعجمهفيالطبرانيأخرجه

رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)5/891(،الكاملفيعديوابن)5422(،

464(.،)463رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي)255(،

سلمة،بنحمادإلآزيدبنعليعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

الاسناد".بهذاإلآهريرةأبيعنيروىولا

المتنوفيلين،وفيه،جدعانبنزيدبنعليعلىمدارهوالحديث

ساقولهذا".أذرعسبععرض"فيكقولهغيرهبهايأتلمبها،تفردألفاظ

اخرفيوقال،عليهأنكرماجملةفيالحديثهذاعديابن

".حديثهيكتبضعفهمع.وهو.."ترجمته

أو(".ثلاثين"بني:الترمذيفي

صفةفيالدنياأبيوابن)5/243(،وأحمد)2545(،برقمالترمذيأخرجه

رقممسندهفيوالشاشي)2644(،برقممسندهفيوالبزار)21(،رقمالجنة

صفةفيوأبونعيم)118(،رقم)02/64(الكبيرفيوالطبراني)1342(،

)257(.رقمالجنة

هذاروواقتادةأصحابوبعض،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

يسندوه".ولممرسلاقتادةعنالحديث

مرد،جرد،،ثلاثينأبناءالجتةأهل:قالقتادةعنمعمررواه-

."...مكحلون

-المباركوابن)87202(،رقم416()11/مصنفهفيعبدالرزاقأخرجه
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."غريبحسنحديثهذا":قال

الوليدبنوعباسخالدبنمحمودحدثنا:داودأبيبنأبوبكروقال

بنأنسعنرئاب)1(بنهارونعنالأوزاعيعنعمرحدثناقالا:

علىالجنةأهليبعث"ع!يو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالك

يذهبثم،مكحلينمرداجرداسنةوثلاثينثلابميلادفيآدمصورة

يفنىولا،ثيابهمتبلىلامنهافيكسون،الجئةفيشجرةإلىبهم

8)2(
.بهم".

)1(

)2(

)423(.رقم-نعيمرواية-الزهدفي

"ولممعاذعنشهرعنقتادةعنوشيبانعروبةأبيبنسعيدورواه-

غنم".بنعبدالرحمن:يذكرا

.وغيره923(و232)5/أحمدأخرجه

مرفوعا.هريرةابىعنحوشببنشهرعنالأحولعامرورواه-

.وغيره)9253(برقمالترمذياخرجه

الرواية.هذهخطأإلىإشارةوهذه."غريبحديث"هذا:الترمذيقال

.قتادةعنوشببانعروبةأبيبنسعيدروايةوالصواب

معاذ.منيسمعلمشهر،للانقطاعضعيففالاسنادوعليه

."رباب":هـ""وفي،""ريان:""جفي

رقمالعطمةفيوأبوالشيخ)64(،رقمالبعثفيداودأبيابناخرجه

56(،)3/الحليةفيوأبونعيم)1164(،رقمالصغيرفيوالطبراني)582(،

وغيرهم.)255(رقمالجنةصفةوفي

به.الأوزاعيحدثنا:فقالمسلمبنالوليدورواه-

تعليقا.)8/921(الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه

منحدثني:فقالهارونعنالأوزاعيعنغيرهورواه:ابونعيمقال-

أنسا.سمع
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عنالمباركبنعبداللهحدثنانصربنسويدحدثنا:الترمذيوقال

عنحدثهالسمحابادراخاأنالحارببنعمروعنسعدبنرشدين

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالهيثمأبي

سنةثلاثينبنييردونكبيراوصغيرمنالجنةأهلمنماتمن":لمجي!

.النار")2(أهلوكذلك،أبداعليهايزيدونلا)1(الجنةفي]67/ا[

)1(

)2(

عندوسيأتيشيئا،متنهفيوزادبهالأوزاعيعنالجراحبنرؤادورواه-

لمؤلف.ا

)022(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

بمناكير،فجاء،واختلطتغيرالجراحبنورؤاد،منكرةالروايةوهذه

إسنادهفالحديثوعليه،مسلمبنوالوليدعمرلمخالفتهمنها؛وهذا

أعلم.والله،وهارونأنسبينالواسطةمعرفةلعدم؛ضعيف

)01/993(.الزوائدمجمع:انظر.جيد"إسناده"الهيثميوقال

الجئة".فيثلاثينأبناء"الترمذيفي،الجئة"فيسنةثلاثين"بني:قوله

وابن-نعيم-روايةالزهدفيالمباركوابن)2562(،برقمالترمذيأخرجه

السنةشرحفيوالبغوي)17(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبي

4381(.)15/رقم

مثله.بهالحارببنعمروعنوهببنعبداللهورواه-

رقمالجئةصفةفيوابونعيم)78(،رقمالبعثفيداودأبيابنأخرجه

وهو"ثلاثين"منبدلا"ستين"فيهفقالبهدزاجعنلهيعةابنورواه-

اوهامه.من

الاسناد،ضعيفوالحديث14(،.)2/رقمهمسندهفيأبويعلىأخرجه

)911(.ص)01(البابفيتقذمكما،الهيثمابيعندرمجروايةاجلمن

رشدين".حديثمنإلانعرفهلا،غريبحديث"هذا:الترمذيوقال
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قذرتإذاالعربفإن،قبلهمايناقضلممحفوظاهذاكانفإن

وتارة،للتحريرالئيفيذكرونتارة:طريقينلهمفإنني!؛لهبعدد

الأمم.منغيرهموخطاب،كلامهمفيمعروفوهذا،يحذفونه

بنصفوانحدثنا)1(هاشمبنالقاسمحدثنا:الدنياأبيابنوقال

بنهارونعنالأوزاعيحدثناالعسقلانيالجراحبنرؤادحدثناصالح

"يدخل:ع!يراللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعنرئاب

حسنعلى،الملكبذراعذراعاستينادمطولعلىالجنةالجئةأهل

محمدلسانوعلى،سنةوثلاثينثلابعيسىميلادوعلى،يوسف

."مكحلونمردجرد

بختبنعبدالوهابعنصالحبنمعاويةحدثني:وهبابنوقال

عنيراللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيعن

وعلىذراعا،ستونآدمقدرعلىالجنةيدخلونالجنةأهل"إن:قال

.")2(سررهمقطعتذلك

البدر،ليلةالقمرصورةعلىصورهمزمرةأؤلأن)3(تقدموقد

)1(

)2(

)3(

"هشام".:"أ"حاشيةعلىونسخةفي"د،هـ"وقع

)248(.رقمتحت)2/29(الجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

وليسمطولأ،هريرةأبيعنمنبهبنوهماموأبوزرعةأبوصالحورواه-

سررهم".قطعتذلك"وعلىفيه

2841(و)2834رقمومسلم9314(،و)3148رقمالبخاريأخرجه

وغيرهما.

)231(.صفي
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.إضاءةالسماءفيكوكبأشدضوءعلىيلونهمالذينوأن

عكإخوناغلمنصدورهمفىماونزغنا):تعالىقالفقدالأخلاقوأما

وتلاقي)1(قلوبهمعنفأخبر47[،]الحجر/!(فنقعلينسردر

وجوههم.

علىواحد،رجلخلقعلى"أخلاقهم"الصحيحين")2(:وفي

.السماء"فيدراعاستونادمأبيهمصورة

كماوالأخلاق-اللاموسكونالخاءبفتج-خلق""علىالرواية

تساويهم:والمراد،بالفتحللخلقجمعفهي،بالضمللخلقجمعاتكون

ولهذا،والجمالالحسنفيتفاوتواوإن،والسنوالعرضالطولفي

.السماء"فيدراعاستونادمأبيهمصورةعلى":بقولهفسره

هريرةأبيحديثمن")3(الصحيحينففي"وقلوبهمأخلاقهموأما

لا":وفيهتقدموقد.الحديث"الجنةتلجزمرةأول"-:عنهاللهرضي-

بكرةاللهيسبحون،واحدقلبعلىقلوبهم،ولاتباغضبينهماختلاف

وعشيا".

في:أي.أتراببأنهننسائهموتعالىسبحانهاللهوصفوكذلك

الطولهذاوفيوالشواب،)4(العجائزفيهنليس،واحدةسن

)2(

)3(

)4(

".قلوبهم"تلاقي"ب":في

232(.-ص)231)27(البابفيتقدم

ص)231(.)27(البابفيتقدم

"والتؤاب".:"د"حاشيةعلىنسخةفي
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استيفاءفيوأكملأبلغفإنه،يخفىمالاالحكمةمنوالسنوالعرض

الأمرينوباجتماع،اللذةالاتعظممعالقوةسنأكمللأنة؛اللذة

مئةإلىالواحداليومفييصلبحيثوقوتها،اللذةكماليكون

بينالذيالتناسبولايخفى)1(،تعالىاللهشاءإنسيأتيكما،عذراء

الاعتدالفاتالاخرعلىأحدهمازادلووأنه،والعرضالطولهذا

غيروكلاهماقصر،معغلظاأو،دفةمعطولايصير،الخلقةوتنالسب

أعلم.والله،مناسب

517(.)ص/205-605،فيسيأتي)1(
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الأربعونالباب

وأدناهم،منزلةالجنهأهلأعلىذكرفي

عليهوسلامهاللهصلواتادمولدسي!منزلةوأعلاهم

الله!بدمقنمنهمبعضقعلىبعضهغفضلناالزسل)!تلك:تعالىفال

.[532/]البقرة(لبينتامرلصاننعيسىوءاتينادرجمسأبغفحهضورفع

بغفحهص)ورفعموسى:(الله!فىفنمنهم):وغيرهمجاهدقال

.ع!م)1(محمدهو:درجمشأ(

موسىجاورلما،!يمانه:صحتهعلىالمتفقالاسراءحديثوفي

يعلمهلابماذلكفوقعلاثم،أحد"علييرفعأنأظنلمرب":قال

.")2(المنتهىسدرةجاوزحتى،اللهإلا

)س!(
الله-رضيالعاصبنعمروحديثمن"مسلموفي"صحيح

مامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:يقولع!يمالنبيسمعانه-،عنهما

عليهاللهصلىصلاةعليئصلىمنفإنهعلي،صلواثم،يقول

لعمدالاتنحغيلاالحنةفيمنزلةفانها،الوسيلةليسلواثم،عشرا ء..ءا)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالطبري)2553(،رقم)2/483(تفسيرهفيحاتمأبيابناخرجه

)3/1(.تفسيره

حسن.وسنده

حديثمن)162(رقمومسلم،لهواللفظ)9707(،رقمالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيانس

)384(.رقم

عشرا"."بهامسلمفي
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عليهحلتالوسيلةليسألفمن،هوأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمن

."الشفاعة

)1(
الله-رضيشعبهبنالمغيرةحديثمن:"مسلموفي"صحيح

منزلة؟الجنةأهلأدنىما:رئهسألموسى"أن:لمجي!النبيعن-عنه

ادخل:لهفيقال،الجنةالجنةأهلدخلبعدمايجيءرجل:فقال

وأخذوا681/أ[،منازلهمالناسنزلوقد،كيفرفي:فيقول،الجنة

الدنيا،ملوكمنملك)2(مثللكيكونأنأترضى:لهفيقال؟أخذاتهم

ومثله،،ومثله،ومثله،ذلكلك:لهفيقول،ربرضيت:فيقول

وعشرةلكهذا:فيقول،ربرضيت:الخامسةفيفقال،ومثله

رفي.رضيت:)3(فيقول،عينكولذتنفسكاشتهتماولك،أمثاله

كرامتهمغرست،أردتالذينأولئك:قال؟منزلةفأعلاهمرب:قال

علىيخطرولم،أذنتسمعولم،عينترفلمعليهاوختمت،بيدي

بشر".قلب

عنإسرائيلعنشبابةأخبرناحميدبنعبدحدثنا:الترمذيوقال

لمجيط:اللهرسولقال:يقولعنهمااللهرضيعمرابنسمعت:قالثوير

وخدمهونعيمهوأزواجهجنانهإلىينظرلمنمنزلةالجنةأهلأدنىإن"

غدوةوجههإلىينظرمؤاللهعلىوأكرمهم،سنةألفمسيرةوسرره

(!ناظزركاإك!تاضرةيؤمبزوصص!:لمجيماللهرسولقرأثم،وعشية

)1(

)2(

)3(

)918(.رقم

ملك".ملك"مثل:مسلمفي

وقد،مسلممنإلى"فيقول""وعشرةلكهذا:فيقول،رب"رضيتقولهمن

النسخ.جميعمنسقط
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]القيا

)1(

22-23[")1(.مة/

"المنتخبمسندهفيحميدبنوعبد0333(،و)2553برقمالترمذيأخرجه

رقمالرؤيةفيوالذارقطني621(،و)062الشريعةفيوالاجري،817"رقم

وغيرهم.(174و017-172)

.كماتقدمبهثويرعنإسرائيلطريقمن

عليه.واختلف،أبجربنعبدالملكورواه

مرفوغا.فذكرهعمرابنعنثويرعنأبجربنعبدالملكعنأبومعاوية-فرواه

والذارقطني،()79رقمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن،(13)2/أحمدأخرجه

ذكرهكماوالطبراني6(،0)4رقمالعظمةفيوأبوالشيخ(،)173رقمالرؤيةفي

وغيرهم.،المؤلف

الأعمش،غيرعنالخطأكثيروهو،أبومعاويةفيهأخطأخطأ،وهذا:قلت

ضعيف.وهوثويراضطرابمنويحتمل

فوقفه.الجعفيعليبنحسينخالفه

قوله.منموقوفاعمرابنعنثويرعنعبدالملكعنحسينفرواه-

أصولشرحفيوائلالكائي)98933(،رقم)7/58(شيبةأبيابنأخرجه

.)866(رقمالاعتقاد

عمرابنعنمجاهدعنثويرعن-عنهالزاجحةالروايةفي-الثوريورواه-

موقوفا.

.(2391/)9تفسيرهفيوالطبري،(52)53رقمحديثبعدالترمذياخرجه

مرفوعا.فذكرهعمرابنعندكانحذثهرجلاأنثويرعنأبومريمورواه-

)451(.رقمالجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

الرؤية.يذكرولمبنحوهقولهعمرابنعنثويرعنالأعمشورواه-

صفةفيالدنياأبيوابن)13034(،رقم)7/62(شيبةأبيابنأخرجه

)34(.الجنة

ضعفهبل-ضعيفوهو-فاختهأبيبنثويرمنفيمايظهرالاضطرابفهذا

ثوير-علىمدارهوالحديثخاصةهنا،متجهوهو،بالكذبوائهمهجذابعضهم
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ثويرعنإسرائيلعنوجهغيرمنالحديثهذارويوقد":قال

ثوير،عنأبجر،بنعبدالملكورواه:قالمرفوعا)1(.عمرابنعن

عنثويرعنسفيانعنالأشجعيعبيداللهورواه.موقوفا:عمرابنعن

.("يرفعهولم،نحوعمرابنعنمجاهد

عنمعاويةأبيحديثمن"معجمه"فيالطبرانيورواه:قلت

الجثةأهلأدنى"إن:مرفوعاعمرابنعنثويرعنأبجربنعبدالملك

ينظر،أدناهيرىكماأقصاهيرى،سنةألفيملكهفيينظرلرجلمنزلة

الحديث.("وخدمهوسررهأزواجهإلى

عمر.ابنسمعت:قالثويرعنإسرائيلعنأبونعيمورواه

ع!ي!.النبيإلىرفعهإلأثويراأعلملا:اسرائيلقال

بنسكينحدثنا،موسىابن:هوحسنحدثنا:أحمدالاماموقال

أبيعن،حوشببنشهرعن،الضريرالأشعثأبوحدثنا،العزيزعبد

)1(

ضعفه.علىمتفقرافضيوهوهذا

وغيرهم.والهيثميوالذهبي"غريب"بقولهالترمذيضعفهوالحديث

689(،)2/الملقنلابنالحاكممستدركعلىالذهبياستدراكمختصرانطر

.(01/104)الزوائدومجمع

أدنىإن:قالسيرينبنمحمدعنعونابنمارواه:عمرابنعنوالثابت

ومثلههولك:لهفيقال،أصحابهويذكره،تمنلهيقاللمن،منزلةالجئةأهل

اللهوعند،أمثالهوعشرةلك"هو:عمرابنقال:سيرينبنمحمدقال،معه

.المزيد"

صحيح.وسنده)36(رقمالجثةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

.الترمذيمنوالتصويب،خطأوهو"مرفوعغير"النسخجميعفي
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الجنةأهلادنى"إن:ع!يماللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرة

لهوإن،السابعةوفوقه،السادسةعلىوهو،درجسبعلهمنمنزلة

ولا-صحفةمئةبثلابيومكلويراحعليهويغدى،خادممئةلثلاب

وإنه،الا!خرىفيليسلونصحفةكلفي،ذهبمن-قالإلااعلمه

لونإناءكلفي،إناءمئةثلابالأشربةومن،آخرهيلذكمااولهليلذ

لويارب:ليقولوإنه،آخرهيلذكماأولهليلذواله،الآخرفيليس

وإن،شيءعنديمماينقصلموسقيتهمالجنةأهللأطعمتليأذنت

وان،الدنيامنأزواجهسوىزوجةوسبعينلاثنتينالعينالحورمنله

.")1(الأرضمنميلقدرمقعدهاليأخذمنهنالواحدة

بنوشهر)2(.النسائيضعفهالعزيز:عبدبنسكينقلت:

مشهور.ضعفه:شب

:)3(الصحيحةللأحاديثمخالف،منكروالحديث

ميلبقدرصاحبهمقعدةيكونأنيحتمللاذراعاستينطولفإن-

.الأرضهن

)1(

)2(

)3(

)922(.رقمالجئةصفةفيوأبونعيم)2/537(،مسندهفيأحمداخرجه

منكر.المؤلفكماقالوالحديث

".اذقطاعوفيه،غريبوهوأحمد،به"تفرد:كثيرابنقال

والطنافسي،والعجليمعينابنوولقه،والدارقطنيأبوداودايضاوضعفه

".بهلابأس":عديوابنابوحاتموقال

عديلابنوالكامل021-211(،)11/الكمالتهذيبفيترجمتهانظر

.)3/462-463(

."الصحاح"الأحاديث"هـ"في
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"لكل:الجنةتلجزمرةأولفي"الصحيحين")1(،فيوالذي-

ثنتانلأدناهميكونفكيف،"العينالحورمنزوجتانمنهمامرىء

؟وسبعون

الجنةأهللأدنىيكونفكيفالدنيا)2(،نساءالجنةساكنيوأقل-

منهن؟جماعة

يكونفكيف)3(؟الفضيتينمنأعلىالذهبيتينالجنتينفإنوأيضا-

.؟الذهبيتينفيأدناهم

".الناسحديثحديثهيشبهلاحوشببن"شهر:الدولابيقال

ليس":عديوابنالنسائيوقالنزكوه".شهراإن":عونابنوقال

سعيد،بنويحيىشعبةوتركه."به"لايحتج:حاتمأبووقال."بالقوي

هؤلاء،غيركانوإن،وعللهورواته،بالحديثالناسأعلممنوهذان

الثقاترواهمايخالفبماتفردإذاأنهريبفلا،حديثهوحسنوثقهقد

أعلم.والله.)4(يقبللم

)2(

)3(

)4(

)256(.صتقدم

026(.-)258صتقدم

.2(11-02)6ص)22(البابراجع

.(578958-/1)2الكمالتهذيبفيفيهوالتعديلأئمةوأقوالترجمتهانظر
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والأربعونالحاديالباب

دخلوهاإذاالجنهأهلتحفةفي

قائماكنت:قالثوبانحديثمن"صحيحه")1(فيمسلمروى

عليكالسلام:فقالاليهودأحبارمنحبرفجاء،غ!ي!اللهرسولعند

ألا:فقلت؟تدفعنيلم:فقال،منهايصرعكاددفعهيفدفعتهيامحمد،

بهسماهاثذيباسمهندعوهإلما:اليهوديفقال؟اللهرسولياتقول

أهلي"بهسمانياثذيمحمداسمي"إن:لمج!اللهرسولفقال،أهله

اينفعك:ع!يم]96/ا[اللهرسوللهفقال،أسألكجئت:اليهوديفقال

معهبعوبع!ي!اللهرسولفنكت،بأذنياسمع:فقال؟حدثتكإنشيء

تبدليومالثاسيكونأين:اليهوديفقالسل؟:فقال،الارضفي

الظلمةفيهم:ع!ي!اللهرسولفقال؟والسماواتالأرضغيرالأرض

فقراء:قال؟القيامةيومإجازةالثاسأؤلفمن:قالالجسر،دون

:قال؟الجنةيدخلونحينتحفتهمفما:اليهوديقال،المهاجرين

ثورلهمينحر:قال)2(؟إثرهعلىغذاؤهمفما:قال،النونكبدزيادة

من:قال؟عليهشرابهمفما:قالأطرافها،منيأكلكاناثذيالجنة

عنأسألكوجشط:قال،صدقت:قالسلسبيلا،تسمىفيهاعين

:قال،رجلانأورجلأو،نبيإلآالأرض!اهلمنأحديعلمهلاشي؟

الولد؟عنأسألكجئت:قال،بأذنيأسمع:قال؟حدثتكإنينفعك

)1(

)2(

)315(.رقم

."ثرهاإ":هـ"،ج،ب"في
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مني)1(فعلااجتمعافإذا،أصفرالمرأةوماء،أبيضالرجلماء:قال

الرجلمنيالمرأةمنيعلاوإن،تعالىاللهبإذنأذكراالمرأةمنيالرجل

،انصرفثملنبيوالكصدقتلقد:اليهوديفقال،تعالىاللهبإذنآنثا

علموماليعنهسألنيالذيعنهذاسألنيلقدع!ير:اللهرسولفقال

."بهوجلعزاللهأتانيحتى،منهبشيء

سمع:قالعنهاللهرضيأنسعن")2(البخاري"صحيحوفي

فأتى،يخترفأرضفيوهو،المدينةع!يمالنبيمقدمسلامبنعبدالله

أولفما،نبيإلأيعلمهنلاثلابعنسائلكإئي:فقاللمجؤالنبي

وأأبيهإلىالولدينزعوما؟الجنةأهلطعامأولوما؟الساعةأشراط

ذاكقال،نعم:قال؟جبريلقال،آنفاجبريلبهنأخبرني:قال؟أمه

لجئريلعدؤامنكاتقل):الايةهذهفقرأ،الملائكةمناليهودعدو

فنار:الساعةأشراطأولأما،(79/]البقرة(اللهبإذ!ققبكعكنزلهفإنه

أهليأكلهطعامأولوأما،المغربإلىالمشرقمنالناستحشر

الولد،نزعالمرأةماءالرجلماءسبقوإذا،الحوتكبدفزيادة:الجنة

نأأشهد:]07/أ[قالالولد)3(،نزعتالرجلماءالمرأةماءسبقوإذا

بهت،قوماليهودإن،اللهيارسول،اللهرسولألكواشهداللهإلألاإله

اليهودفجاءتبهتوني،تسألهمأنقبلبإسلامييعلمواإنوإلهم

)2(

)3(

النسخ.ولاباقي،مسلمفيليست"ماء"ولفظهمني"ماء"فعلا:في"أ"

)3723(.رقم

جميعوفي،البخاريمنالولد"نزعتالرجلماءالمراةماءسبق"دواذاقوله

".نزعتالمراةماءسبق"واذا،النسخ
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وابنوسيدنا،خيرناوابنخيرنا:قالوا؟فيكمعبداللهرجلأي:فقال

ذلك،مناللهأعاذه:فقالوا؟عبداللهأسلمإنأفرأيتم:قالسيدنا،

الله،رسولمحمدأنوأشهداللهإلآلاإلهأنأشهد:فقالعبداللهفخرج

أخافكنتالذيهذا:فقال،وانتقصوهشرناوابنشرنافقالوا:

."اللهيارسول

سعيدأبيعنيساربنعطاءحديثمن"الصحيحين")1(وفي

يومالأرضتكون":!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدري

فيخبزتهأحدكميتكفاكمابيدهالجباريتكفؤهاواحدةخبزةالقيامة

الرحمنبارك:فقالاليهودمنرجلفأتى،الجنةلأهلنزلاالسفر

بلى،:قال؟القيامةيومالجنةأهلبنزلأخبركألا،القاسمأباياعليك

ع!النبيفنظر،!ك!ي!النبيقالكما،واحدةخبزةالارضتكون:قال

:قالبإدامهم؟أخبركالا:قالثم،نواجذهبدتحتىضحكثمالينا

يأكلونونثور:قالهذا؟وما:قال،ونونبالامإدامهم:قال،بلى

.ألفا"سبعونكبدهمازيادةمن

أبيبنيزيدحدثني،لهيعةابنأخبرنا:المباركبنعبداللهقال

"إن:يقولكعباسمعألهأخبرهالعوامأباأنأخبرهالخيرأباأنحبيب

واني،جزوراضيفلكلإن:دخلوهاإذاالجنةلأهليقولعزوجلالله

.(")2(الجنةلاهلفيجزر،وحوتبثورفيؤتى،اليومأجزركم

)1(

)2(

)2927(.رقمومسلم)6155(،رقمصحيحهفيالبخارياخرجه

واخرجه)432(،رقم-حمادبننعيمرواية-الزهدفيالمباركابناخرجه

)111(.برقمالجنةصفةالدنيافيابيابن
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والأربعونالثانيالباب

ينشقكممسيرةومن،الجنهريحذكرفي

بنمحمدحدثنا،الأصبهانيخازمبنموسىحدثنا:الطبرانيقال

بنالحسنعنالفزاريمعاويةبنمروانحدثنا،الحضرميبكير)1(

اللهرضيعمروبنعبداللهعنأميةأبيبنجنادةعنمجاهدعنعمرو

يرحلم]71/ا[الذمةاهلمنقتيلاقتل"من:قالع!ي!النبيعنعنهما

.")2(عاممئةمسيرةمنليوجدريحهاوان،الجنةرائحة

)1(

)2(

الخطاببنعمرصاحب،تابعيإيليامؤذنوأبوالعوام،بهلابأسوسنده

ضعيف؛لهيعةوابن.الثقاتفيحبانابنوذكره،جماعةعنهروىومعاذا

منوكان،بالتحديثصزحإذا؛المرفوعةالأحاديثغيرفيبهلابأسلكن

العبادلة.أحدرواية

لمنعيمالأن"؛المبارك"ناابن:المباركلابنالزهدمنسقط:تنبيه

لهيعة.ابنمنيسمع

بكر""بن"هـ"وفيخطأ،وهوبكير"من"بنبدلابكر"أبي"بن،د""بفي

خطأ.وهو

.-المفقودالقسمفي-الكبيرالمعجمفيلعلهالطبرانيأخرجه

خطأ:الروايةوهذه

عام"."مائةقولهفيالحضرميبكيربنمحمدخولففقد

:فروا

.وغيره25()8/النسائيعند"،دحيم"إبراهيمبنعبدالرحمن1-

)2/186(.أحمدعند،"ثقة"المعقبمحمدبنواسماعيل2-

)86(.صالذياتفيعاصمأبيابنعند،ويعقوبالوزانوأيوب3-4

رقم=)2/137(المستدركفيالحاكمعند،الطوسيمسلمبنوعلي5-
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عبدالواحدعنحفصبنقيسعن""الصحيحفيالبخاريورواه

عمروبنعبداللهعنمجاهدعنالفقيميعمروبنالحسنعنزيادابن

مسيرةمن"ليوجد:وقال،جنادةبينهمايذكرولمعنهمااللهرضي

.عاما"أربعين

هوسليمانبنمعديحدثنابشاربنمحمدحدثنا:الترمذيوقال

النبيعنعنهاللهرضيهريرهابيعنأبيهعنعجلانابنعنالبصري

أخفرفقد،رسولهوذمةاللهذفةلهمعاهدانفساقتلمن"الا:قالغ!يم

سبعينمسيرةمنليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيرحفلا،اللهبذمة

خريفا(")1(.

)1(

)0258(

وكذا".كذامنليوجد...فيه"لكن

502(.)9/السننفيالبيهفيعند،العدنيعمرأبيوابن6-

عاما"."أربعين-الطوسيغيرقالوا-لكنهم؛مثلهبهمروانعنكلهم

عنعمروبنالحسنعنكلاهماوابومعاويةزيادبنعبدالواحدورواه-

المؤلف.كماذكرهعاما"،"أربعين:فقالعمروبنعبداللهعنمجاهد

)5/455(شيبةابيوابن)5992(،رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

وغيرهم.)2686(ماجهوابن)38927(،رقم

منفوهمعام""مائةوافاروايةعاما("،"أربعينروايةفالصحيحوعليه

يغلط،عندي"صدوق:الرازيابوحاتمقال،الحضرميبكيربنمحمد

غيروولقه"،غرائبصاحب.وهو".:الأصبهانأبونعيموقالاحيانا"،

أعلم.واددهفيهمقاغلطهذافلعلواحد،

027(.)6/الباريوفتج544-545()24/الكمالتهذيب:انظر

=)2/138(والحاكم)2687(،ماجهوابن)3014(،برقمالترمذيأخرجه
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حسنحديثهريرةأبىوحديث،بكرةأبيعنالباب"وفي:قال

)1(
."صحيح

شرطعلىعندي"وإسنادهعبدالواحد:بنمحمدقال

")2(.الصحيح

عوفعنيونسبنعيسىحديثمنالطبرانيرواهوقد:قلت

نفساقنل"من:يرفعههريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنالأعرابي

منيوجدالجنةريحوإن،الجنةرائحةيرحلمحقهابغيرمعاهدة

)3(ا--

."عاممئهمسيره

معمرعنعبدالرزاقعنإبراهيمبنإسحاقحدثنا:الطبرانيوقال

سمدت:قالعنهاللهرضيبكرةأبيعنغيرهأوالحسنعنقتادةعن

.")4(عاممئةمسيرةمنيوجدالجنةريح":يقوللمجواللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

".مسلمشرطعلىصحيحهريرةأبي"حديث:الحاكمقال)2581(.رقم

المؤثف.كمانقلهالمقدسيوالضياءوالحاكمالترمذيصححهوالحديث

الئبيغ!ي!".عنهريرةأبيعنوجهغيرمنروي"وقدوزاد

)147(.صلهالجنةصفةانظر

)663(.رقم)1/891(الأوسطفيالطبرانيأخرجه

".عيسىإلاعوفعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

.نحوهبهيونسبنعيسىعنالجمالمهرانبنمحمدورواه-

فيوالسهمي725-726(،)2/برقممعجمهفيالاسماعيليابوبكرأخرجه

.08(11)رقم64-65()6/لأوسطافيوالطبراني،)323(صجرجانتاريخ

صحيح.سندهظاهروالحديث

المسند=فيواحمد)01/رقم"71291"(،المصنففيعبدالرزاقاخرجه
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وغيرهم.)391(رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)5/46(،

رفعه،بكرةأبيعنالحسنعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدورواه-

عام".مئة"خمس:وفيه

يثبت.ولا)2392(رقمالأوسطفيالطبرانيأخرجه

عام".مئة"خمسوفيه،نحوهبكرةأبيعنالحسنعنجماعة-ورواه

فيوالطبراني)7383(،حبانوابن)18522(،عبدالرزاقأخرجه

شيء.منهاالحسنعنيثبتولا)431(،الأوسط

لفظه.فيواضطربوا،بكرةأبيعنالحسنعنيونسعنجماعة-ورواه

والحاكم7382(،و)4881حبانوابن)8744(،النسائيأخرجه

)134(.)1/501(رقم

علئةوابنكالثوري:الحماظرواهما-يونسحديث-فيوالصواب

عنالأعرجبنالحكمعنعبيدبنيونسعنكلهم،وغيرهمزريعويزيدبن

".الجنةعليهاللهحرم.".:وفيه،نحوهبكرةأبيعنثرملةبنالأشعث

أبيوابن4882(،)11/رقمحبانوابن38(،و)5/36أحمداخرجه

وغيرهم.)1/428(تاريخهفيوالبخاري)35927(مصنفهفيشيبة

سلمة.بنحمادطريقمنيعني"أصح"الطريقهذاعنالبخاريقال

حديثوالصوابخطأ،"هذا:سلمةبنحمادطريقعنالنسائيوقال

.النيسابوريأبوعليالحافظالطريقهذارخحوكذا"....علئةابن

وفيه،نحوهبهثرملةبنالأشعثعنالعجليأبوالمغيرةحميدورواه-

".الجنةريحعليهالله"حرم

)2/126(.والأسماءالكنىفيالدولابيأخرجه

.بنحوه،بكرةأبيعنأبيهعنجوشنبنعبدالرحمنبنعيينةورواه-

.(42)8/والنسائي،(0276)وأبوداود،38(و36)5/أحمدأخرجه

وفيعام""مائةوفيه،نحوهأبيهعنبكرأبيبنعبدالرحمنورواه-

عام".مئة"خمسرواية
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بوجه.بينهاتعارضلاالألفاظوهذه

يشهدلم:قالأنسحديثمن"الصحيحين")1(فيأخرجاوقد

شهدهمشهداول:قال،عليهفشق:قال،بدراغ!يماللهرسولمععمي

اللهرسولمعبعدفيمامشهدااللهأرانيفإن،عنهغبتع!يماللهرسول

معفشهد:قالغيرها،يقولانفهاب:قال،اصنعمااللهليرينع!يم

أين؟:لهفقالمعاذبنسعدفاستقبلقالأحد،يومغ!اللهرسول

:قال،قتلحتىفقاتلهم:قال،احددونأجدهالجنةلريحواها:فقال

فقالت،ورميةوطعنةضربةبينمنوثمانونبضعجسدهفيفوجد

هذهونزلت،ببنانهإلآأخيعرفتفما:النضربنتالربيععمةأخته

23[.]الأحزاب/(علتهاللهعهدواماصدقوارجالوراتمؤمينقن):الاية

أصحابه.وفيفيهنزلتألهايرونفكانوا:قالوا

ولاأحياناالأرواحتشفهالدنيافييوجدريح:نوعانالجنةوريح

روائحتشمكما،للأبدانالشمبحاسةيدركوريح،العبارةتدركه

قربمنالاخرةفيإدراكهفيالجنةأهليشتركوهذا،وغيرهاالأزهار

وهذا،ورسلهأنبيائهمناللهشاءمنيدركهفقدالدنيافيوأماوبعد،

يكونوأن،القسمهذامنيكونأنيجوزالنضربنأنسوجدهالذي

)1(

ضعف.سندهوفي51(،و05)5/أحمداخرجه

اقوى"الجنةعليهالله"حرمروايةلكن،بكرةأبيعنثابتطوالحديث

أعلم.واللهعام"مئةاو"خمسعام""مئةروىمفنإسناداوأصخ

)3091(.رقمومسلم)2651(،رقمالبخاريأخرجه
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أعلم.والله،الأول(من)1

أحمدبنمحمدحدثنامعمربنمحمدحدثنا:أبونعيموقال

حدثنابدربنالربيعأخبرناغياببنعبدالواحدحدثنا،المؤدب

اللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنمجاهدعنرئاببنهارون

.")3(عاممئةخمسمسيرةمنتوجد)2(الجنةرائحة":!ي!

بنمحمدحدثناالحضرميعبداللهبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

جابرحدثنيكثيربنمحمدحدثناأبيحدثناطريفبنمحمدبنأحمد

قال:قالعنهاللهرضيجابرعنعليبنمحمدجعفرأبيعنالجعفي

يجدهالاوالله،عامألفمسيرةمنيوجدالجنة"ريح:!ي!اللهرسول

.")4(رحمقاطعولا،عاو

عنالحكمعنشعبةحدثنا:""مسندهفيالطيالسيأبوداودوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

"أ".حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،،ح"بمن

."...الجنةرائحة"تراحنعيمابيعندولفظه،النسخجميعفيكذا

)3/703(،الحليةوفي)491(،رقمالجئةصفةفيابونعيماخرجه

)804(.رقمالصغيرفيوالطبراني

".متروكوهوبدربنالربيع"وفيه:الهيثميقال

)1883(.رقمحجرلابنوالتقريب(،)8/148الزوائدمجمعانظر

)2/43(الجئةصفةفيوأبونعيم)5664(،رقمالأوسطفيالطبرانياخرجه

)491(.رقم

عنكثيربنمحمدطريقمنالأوسطفيالطبرانيأرواه:الهيثميقال

جدا".ضعيفوكلاهما،الجعفيجابر

-914(.)8/148الزوائدمجمعانظر
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جميرالنبيعنعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهعنمجاهد

ليوجدريحهاصمان،الجنةرائحةيرحلمأبيهغيرإلىادعى"من:قال

-.)1()2(
عاما"حمسينمسيرهمن

الجنة،أثارمناثاراالذارهذهفيعبادهسبحانهاللهأشهدوقد

والمناظر،المشتهاةواللذات،الطيبةالرائحةمنمنهاوأنموذجا

العين.وقرة،والسروروالنعيم،الحسنةوالفاكهة،البهية

جابرعنسفيانأبيعنالأعمشحديثمنأبونعيمروىوقد

وجلعزالله"يقول]72/ا[:ع!يراللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

الناسيجدهائذيالبردفذلكطيبا،فتزدادلأهلكطيبي:للجنة

.")3(ذلكمنبالشحر

)1(

)2(

)3(

.""خمسينبدل""سبعينالطيالسيوعند،""خمسمائة"هـ"في

رقمالجنةصفة/فيوأبونعيم)2388(،رقممسندهفيالطيالسيأخرجه

الطريق.هذامنوغيرهما)691(

مثله.بهشعبةعنجريربنووهبغندرورواه-

.وغيره(491و171)2/أحمداخرجه

بنجنادةعنمجاهدعنعمروبنالحسنعنمعاويةبنمروانورواه

عام"."مائةوفيهفذكرهعمروبنعبداللهعنأميةابي

)891(.رقمالجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

صحيح.سندهوالحديث

الصغيرفيوالطبراني991(،و)02رقمالجنةصفةفيابونعيماخرجه

)75(.)64-1/63(رقم

بن=يوسفبهتفردعبدالغفار،بنعمروإلاالأعمشعنيروه"لم:وقال
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مذكر\1(وأحزانهاوغمومهاوالامهاالدنيانارسبحانهجعلكما

الواقعة/أ(تذكرةجعلتهانخن):النارهذهقيتعالىقال،الاخرةبنار

.]73

)2(جهنمانفاسمنوالبردالحرشدةأنلمجي!النبيوأخبر

.المستعانوالله،بهايذكرهموما،جنتهأنفاسعبادهيشهد

نأبدفلا،

)1(

)2(

."أبوغسانموسى

".متروكوهوعبدالغفاربنعمرو"وفيه:الهيثميقال

412(.)01/الزوائدمجمعانظر

."دد""د"في

اللهرضيهريرةأبيحديثمن6()17رقمومسلم،(5)12رقمالبخارياخرجه

عنه.
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والأربعونالثالثالباب

فيهاالجنهمؤذنبهيؤذنالذبدالأذانفي

رضيالخدريسعيدأبيحديثمن"صحيحه")1(فيمسلمروى

نإ:منادينادي":قالغ!يمالنبيعنعنهاللهرضيهريرةوأبيعنهالله

أبدا،تموتوافلاتحيواأنلكموإنأبدا،تسقموافلاتصحواأنلكم

أبدا،تبأسوافلاتنعمواأنلكموإن،أبداتهرموافلاتشبواأنلكموإن

كنتربماأورثتموهاالجنةتفكمأن)ونودوا:عزوجلادذهقولوذلك

.[43/الاعراف1!(لعملون

،الزياتحمزةحدثناادمبنيحيىحدثنا:شيبةأبيبنعثمانوقال

عنهمااللهرضيسعيدوأبيهريرةأبيعنالأغرعناسحاقأبيعن

!(كنترلعملونبماأورثتموهاالجئةتفكمأنم!ونودوأ:لمج!النبيعن

أبدا،تموتوافلاواخلدواأبدا،تسقموافلاصخواأننودوا:قال

أبدا")2(.تبأسوافلاوانعموا

)1(

)2(

.)2837(رقم

عثمانطريقمن)092(رقم14(ط)2/148الجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

به.شيبةابيبن

تفسيرهفيحاتمأبيوابن)3/38(المسندفيأحمدواخرجه

عبيدطريقمن402()1/رقمتفسيرهفيوالنسائي)8477(رقم0148()5/

مثله.بهادمبنيحىثنايعيشابن

بهإسحاقابيعنالثوريعنالمعمريوابوسفيانعبدالرزاقورواه-

مثله.

في-وأبونعيم)2837(،رقمومسلم)3/59(،المسندفيأحمدأخرجه
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)1(!.
عنثابتعنسلمةبنحمادحديثمن"مسلم"صحيحوفي

:قاللمجيمالنبيأنعنهاللهرضيصهيبعنليلىأبيبنعبدالرحمن

أهليامناد،نادىالنار،الئاروأهل،الجنةالجنةأهلدخل"إذا

موازيننا،جممقلألمماهو؟:فيقولونموعدا،اللهعندلكمإن،الجئة

الحجابفيكشفالئار؟منوينخينا،الجنةويدخلنا،وجوهناويبيض

النظرمنإليهمأحبهوشيئااللهأعطاهممافوالله،اللهإلىفينظرون

".إليه

أخبرني)2(،الهذليأبوبكرحدثنا:المباركبنعبداللهوقال

منبرعلىيخطبالأشعريموسىأباسمعت:قال،الهجيميأبوتميمة

الجنة،أهلإلىملكاالقيامةيوميبعثعزوجلاللهإن:يقولالبصرة

)1(

)2(

)092(.رقم)2/148(الجنةصفة

:عبدالرزاقخولفوقد

بمثلهإسحاقابيعنالثوريعنوقبيصةوالفريابيالمباركابنفرواه-

موقوفا.

فيوهناد)428(،رقم-نعيم-روايةالزهدفيالمباركابنأخرجه

)092(رقم)2/148(الجنةصفةفيوأبونعيم)175(،رقمالزهد

وغيرهم.

به.الأغرعنحفصبنبكرابيعنشعبةورواه-

136(.)7/المسنداطرافانظر

علل".انظرصحيح"ورفعه:الدارقطنيقال،رفعهثابمطوالحديث

24-241(.10/)1الذارقطني

.()181رقم

خطأ.وهو"الألهاني"النسخجميعفي
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فيرونفينظرونماوعدكم؟اللهأنجزكمهل،الجنةأهليا:فيقول

انجزقد،نعم:فيقولون،المطهرةوالأزواح،والأنهاروالحللالحلي

مما)1(شيئايفتقدونفلافينظرون،مراتثلابذلكقالوا،وعدناما

:يقولاللهإنشيء،بقيقد:فمقولنعم،:فيقولونوعدوا،

الجنة،:الحسنىإنلاا:26(أيونس/وزيادب!(لمحشتىأخسنو(لفذين!)

.")2(اللهوجهإلىالنظر:والزيادة

اللهرضي-الخدريسعيدأبيحديثمن"الصحيحين")3(وفي

الجنة:لأهليقولوجلعزالله"إن:!ي!اللهرسولقال:قال-عنه

رضيتم؟هل:فيقول،وسعديكربنالبيك:فيقولون،الجنةاهليا

)1(

)2(

)3(

"ا،ج""كما".في

فيوالطبري)941(،رقم-نعيم-روايةالزهدفيالمباركابناخرجه

البعثفيوالبيهقي)46(،رقمالرؤيةفيوالذارقطني)11/501(،تفسيره

)294(.رقم

الهذليبكرابيعنكلهموغيرهموشبابهشميلبنوالنضروكيعورواه

.اختصرهبعضهمنحوهبه

الرؤيةفيوالذارقطني)351(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

وغيرهم.)916(رقمالزهدفيوهناد45(،،)44رقم

انظر.الحديثمتروكاخباريوهوالهذليبكرأبيعلىمدارهوالأثر

08(.)20رقمالتقريب

.بنحوهموسىابيعنتميمةأبيعنعياشأبيبنأبانورواه-

)43(.رقمالرؤيةفيوالدارقطني(،1501/)1الطبرياخرجه

)142(.رقمالتقريبانظر،الحديثمتروكوهوعياشابيبنابانوفيه

)9282(.رقمومسلم)6183(،رقمالبخارياخرجه
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خلقك،منأحداتعطلمماأعطيتناوقدنرضىلاومالنا:فيقولون

منأفصلشيءوأيربنا:قالوا،ذلكمنأفصلأعطيكمأنا:فيقول

.أبدا("عليكمأسخطفلارضوانيعليكمأحل:قال؟ذلك

.)1(الجنةأهلمعالربكلام:باب:عليهالبخاريتراجمومن

اللهشاءإنلذلكمعقودبابفينذكرهاأحاديثهذافيوسيأتي

)2(.تعالى

الله-رضيعمرابنعننافعحديثمنوفي"الصحيحين")3(

الناروأهل،الجنةالجنةأهلاللهيدخل":قالع!ي!اللهرسولان-عنه

النارأهلويا،موتلاالجنةأهليا:فيقولبينهممؤذنيقومثم،النار

."فيههوفيماخالدكل،موتلا

الجنةأهلجميعيبلغفهووالنارالجنةبينكانوانالأذانوهذا

إليهميرسل،وتعالىتباركربهمزيارتهميوماخرنداءولهم،والنار

مؤذنيؤذنكما،الزيارةإلىفيسارعونبذلكفيهمفيؤذنملكا،

:بابفيمبيناسيأتيكما،الجمعةيوممقدارفيوذلك،إليهاالجمعة

أعلم.والله،تعالىاللهشاءإنوجل)4(عزالربزيارتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)0807(.رقم2732()6/التوحيدكتابفي

،71()5ص()66البابانظر

)0285(.رقمومسلم)6178(،رقمالبخاري

.(ص)6576(1)البابانظر
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والأربعونالرابعالباب

وظلالهاوبساتينها،الجنهأشجارفي

نحضور!سذرفى!اليمينأ!بمآاقمينوأ!ب):تعالىقال

لا!كثيرة!وفبهههسمشكوبرومآ!كدودوظلا[]73/!منضويوطلح

ذواتا):تعالىوقال27-33[،]الواقعة/(!ممنوعوولامقطوعؤ

)1(بر
:وقال،الغصنوهو:لمحننجمعوهو48[،]الرحمن/!(افنانا

.[68/]الرحمن!(لرما"ونخلفبههةفيهما)

فيه.شوكفلا،وقطعنزعأي:شوكهخضدالذي:والمخضود

وأبي،وقتاده،ومقاتلومجاهد،،عباسابنقولوهذا

.)2(وجماعة،زهيربنوقسامة،الأحوص

بحجتين:هؤلاءواحتج

فقدقضبتهرطبوكل،القطع:اللغةفيالخضدأنإحداهما:

خضيدفهو،شوكهقطعتإذا)3(:الشجروخضدت،خضدته

عودمنماقطعكلوهوالثمر،مثالعلىالخضدومنهومخضود،

لارخوشجر:والخضاد،وسلبكقبضمخضودبمعنىخضد،رطب

له.شوك

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهوثافن":"ب"في

،(81-9710)27/والطبري3(521)رقم(2812/)عبدالرزاقتفسير:انظر

011(.،)901رقمالشريبنلهنادوالزهد

المطبوعة.من
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)1(،مصفىبنموسىحدثناداود:أبيابنقال:الثانيةالحجة

يزيدبنثورحدثنيحمزةبنيحبىحدثناالمباركبنمحمدحدثنا

:قالعنهاللهرضيالسلميعبدبنعتبةعنعبيدبنحبيبحدثني

أسمعك،اللهيارسول:فقالأعرابيفجاء،اللهرسولمعجالساكنت

الطلح-يعنيمنها-شوكاأكثرشجرةأعلملا)2(شجرةالجنةفيتذكر

مثلثمرةمنهاشوكةكلمكانيجعلالله"انع!يو:اللهرسولفقال

لونيشبهلا،الطعاممنلوناسبعونفيهاالملبود،التيسخصوة

بعض.علىبعضهشعرهاجتمعقدالذي:الملبود"".3خر"

بنسليمعنعمروبنصفوانأخبرنا:المباركبنعبداللهوقال

لينفعنااللهإن:يقولونغ!يماللهرسولأصحابكان:قالعامر

اللهذكر،اللهيارسول:فقال،يوماأعرابيأقبل،ومسائلهمبالأعراب

صاحبها،توذيشجرةالجنةفيأرىكنتوما،مؤذيةشجرةالجنةفي

:قال،مؤذياشوكالهفإنالشدر،:قالهي؟وما:ع!يماللهرسولقال

شوكهاللهخضد!؟28[]الواقعة/!نحضودسذرفى):يقولاللهأليس

)1(

)2(

)3(

خطا.وهو"معفى""أ":في

"أ".حاشيةعلىونسخة،"هـ"من

)96(.رقمالبعثفيداودأبيابنأخرجه

.نحوهبهحمزةبنيحمىعنكلاهماالمباركوابنأبومسهرورواه-

صفةفيوأبونعيم)318(،رقم013()17/الكبيرفيالطبرانياخرجه

.()6/301الحليةوفي)347(،رقمالجنة

عبدبنعتبةعناخرطريقمنتقدموقدالإسناد،صحيحوالحديث

)ص/273(.السلمي
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.")1(ثمرةشوكةكلمكانفجعل

.حملا)2(الموقر:هوالمخضود:طائفةوقالت

بمعنىالخضداللغةفييعرفلا:وقالوا،القولهذاعليهموانكر

قولهوبل،القولهذاأنكرواالذينهؤلاءيصبولم.الحمل

شوكهخضدلماوتعالىسبحانهاللهانإلىذهبواوأربابه،صحيح

والحديثان،بالحملأوقرهثمرةشوكةكلمكانوجعل،وأذهبه

.)3(القولينيجمعانالمذكوران

)1(

)2(

)3(

فيالدنياأبيوابن)263(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

)901(.رقمالجنةصفة

عنعمروبنصفوانعنكلاهماحرببنومحمدبكربنبشرورواه-

فذكرع!م!ماللهرسولاصحابكانقالالباهليأمامةأبيعنعامربنسليم

.نحوه

)2/518(المستدركفيوالحاكم)011(،رقمالدنياابيابنأخرجه

)203(.رقمالبعثفيوالبيهقي)3778(،رقم

".يخرجاهولمالاسناد،"صحيح:الحاكمقال

روايةمنحرببنمحمدطريقفإن،أصجالمرسلوالطريق:قلت

سليمانبنالربيعروايةمنالتنيسيبكربنبشروطريق،متروكوهوالواقدي

واللهبكر،بنبشرمنوأحفظاثبتالمباركوابن،صدوقوهوالمرادي

أعلم.

وعكرمة.جبيربنوسعيدوقتادةالحسنبهقال

.(018)27/الطبريتفسير:انظر

وقتاده.،وعكرمة،عباسابن:جميعابالقولينقالوممن

.(18-.917)27/والطبري31()25(182)2/عبدالرزاقتفسير:انظر
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اليديردولااليد،يعقرلاالذيالمخضود:قالمنقولوكذلك

المفسرينغالبوهكذا،المعنىبلازمفشره،فيهأذىولاشوكمنه

منومثالأ،تارةأفرادهمنوفردا،تارةالمقصودالمعنىلازميذكرون

اختلافولا،مختلفةأقوالاوالشمينللغثالجماعونفيحكيهاأمثلته

بينها.

فصل

.الموزشجرإئه:قالواالمفسرينفأكثر:الطلحوأما

!وطلج:لهمفقيل،وحسنهوجطلح"أعجبهممجاهد:قال

منضور!(")1(.

وأبي،هريرةوأبي،عباسوابن،طالبأبيبنعليقولوهذا

.)2(عنهماللهرضيالخدريسعيد

شجرمنوهو،طوالعظامشجرهو"بل:أخرىطائفةوقالت

حاديهم:قال.العربعندالشوكالكثيرالبوادي

)1(

)2(

والنشورالبعثفيوالبيهقي182(،و)27/181تفسيرهفيالطبرياخرجه

)403(.رقم

صحيح.وسنده

بنلهنادوالزهد3128(،و)3126رقم)2/218(عبدالرزاقتفسيرانطر:

)64(،رقمالدنياابيلابنالجئةوصفة112(،و)1/111رقمالسري

)503،603،803(،رقمللبيهقيوالبعث)27/181(،الطبريوتفسير

903(.)4/كثيرابنوتفسير
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والجبالا)1(الطلحترينغداوقالادليلهابشرها

نضدوقد،ظليلوظل،طيبةورائحةنورالشجر]69/ب[ولهذا

.الشوكمكانوالثمربالحمل

أولهمنوالحملبالورقأوبالحملنضدالذي"هو:قنيبةابنقال

بارز")2(.ساقلهفليس،اخرهإلى

أعلاها،إلىأسفلهامننضد)3(الجنة"ورق:مسروقوقال

.أخدود")4(غيرفيتجريوأنهارها

أعظممن،أحجنشوكلهغيلانأمشجر:"الطلج:الليثوقال

.صمغا"وأجوده،عوداوأصلبه،شوكاالعضاة

نورالهلأن؛غيلانأمشجربهيعنىأن"يجوز:أبوإسحاققال

فيماعلىفضلهأنإلا،مثلهيحبونبمافوعدواجدا،الرائحةطيب

ليسفإله(،الدنيا)فيماسائرعلىالجنةفيماسائركفضلالدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)27/181(،تفسيرهفيالطبريعنهونقله025(،)2/القرانمجازانظر:

للجعدي.)17/802(القرطبيونسبه

."بارزةسوقله..."وفيه،(4)48صقتيبةلابنالقرانغريبتفسير:انظر

.نضيد"":هـ"،"حفي

54(،)7/53شيبةابيوابن401(،و301و)59رقمالزهدفيهنادأخرجه

رقمالمباركلابنالزهدعلىزوائدهفيصاعدوابن)48933(،رقم

0914(.و)9148

صحيح.وسنده

.2(202)3/اللغةتهذيبفيالأزهريعندالدنيا!"إلى"...الليث"قال:قولهمن

صادر.دار-ط532-533()2/العربلسانفيمنظورابنوعنه
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الأسامي.إلاالدنيافيمماالجنةفيما

أرادإلمابالموز،المنضود:الطلح]74/أ[فسرمنأنوالظاهر

منالعظامالشجرهو:اللغةفيفالطلحوإلآ،نضدهلحسنبهالتمثيل

.)1(أعلمواللهالبواديشجر

أبيعن،الأعرحعنالزناد،أبيحديثمن")2(الصحيحين"وفي

يسيرشجرةالجنةفيإن":لمجي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

(!قدودوظل)شئتمإنفاقرؤوايقطعهالاعاممئةظلهافيالراكب

.3["0/الواقعة1

سعدبنسهلعنحازمأبيحديثمنأيضا")3(الصحيحين"وفي

يسيرلشجرةالجنةفي"إن:قالع!ي!اللهرسولعنعنهاللهرضي

يقطعها".لاعاممئةظلهافيالراكب

:فقالالزرقيعياشأبيبنالنعمانبهفحدثت:أبوحازمقال

يسيرلشجرةالجئةفيإن":قاللمجم!النبيعنالخدريأبوسعيدحدثني

.(يقطعها")لاعاممئة)4(السريعالمضمرالجوادالراكب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منضود"،"وطلحقولهفيزيدابنقال،اليمناهلبعضعندلغةلعلها

".الطلح:الموزيسفوناليمناهلأنإلأ،أعلمالله":قال

صحيح.وسنده182()27/تفسيرهفيالطبرياخرجه

)2826(.رقمومسلم)0803،9945(،رقمالبخاريأخرجه

)2827(.رقمومسلم)6186(،رقمالبخاري

النسخ.جميعفيليستوهيظلها""فيزيادةالبخاريفي

)2828(.رقمومسلم)6186(،رقمالبخاريأخرجه
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عنشعبةحدثنامهديبنعبدالرحمنحدثناأحمد:الاماموقال

!يم:اللهرسولقال:يقولعنهاللهرضياباهريرةسمعتالضحاكأبي

هي،سنةمئةأوسبعينظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفي"إن

.الخلد")1(شجرة

بنيمولىزيادعنخالدأبيبنإسماعيلحدثنا:وكيعوقال

الراكبيسيرشجرةالجنةفيإن":عنهاللهرضيهريرةأبيعنمخزوم

فبلغ.03["!(]الواقعة/كدودوظل)شئتمإناقرؤواعاممئةظلهافي

موسى،لسانعلىالتوراةانزلوائذيصدق،:فقالكعباذلك

)27/183(،تفسيرهفيوالطبري)2/462(،المسندفياحمداخرجه)1(

)304(.رقم244()2/الجئةصفةفيوابونعيم

وغيرهمالربيعبنوسعيدوعبدالصمدوالطيالسيوحجاجغندرورواه

.نحوهبهشعبةعنكلهم

بنوعبد)0267(،رقممسندهفيوالطيالسي)2/455(،أحمداخرجه

أبيوابن)2881(،رقموالدارمي)1445(رقم"المنتخب،مسندهفيحميد

وغيرهم.63(و)43رقمالدنيا

غيرعنهروى"لااعلم:ابوحاتمقال،الضحاكابيعلىمدارهوالحديث

."...يعرف"لا:الذهبيوقال."شعبة

الخلد":"شجرةلفظةوهو،نكارةفيهوالحديث

بنومحمدوالأعرجكالمقبري:جماعةهريرةابيعنرواهالحديثفإن

فيهليس،هريرةأبيعنكلهموغيرهمعمرةابيبنوعبدالرحمنزياد

الخلد"."شجرة

فيهوليسسعد،بنوسهلالخدريوابوسعيدمالكبنأنسرواهوكذلك

الخلد("."شجرة

أعلم.واللههذا،الضحاكأبيحديثضعفعلىيدلوهذا
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ثمجذعا،أوجذعةركبرجلاأنلوعنيممحمدلسانعلىوالفرقان

،بيدهغرسهااللهإنهرما،يسقطحتىمابلغهاالشجرةتلكبأصلدار

0000)1(

الجنةفيما،الجنةسوروراءمنأفنانهاوان،روحهمنميهاودمح

.)3("الشجرةتلكأصلمن)2(يخرجوهوإلآنهر

حدثنا،الجوهريسعيدبنإبراهيمحدثني:الدنياأبيابنوقال

عنوهرامبنسلمةعنصالحبن)4(زمعةحدثناالعقديأبوعامر

شجرب!في:الممدودالبئ":قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمة

كلفيعاممئةظلهافيالمجدالراكبيسيرماقدر،ساقعلىالجنة

فيفيتحدثونوغيرهمالغرفأهل:الجنةأهلإليهافيخرج،نواحيها

منريحااللهفيرسلالدنيا،لهوويذكربعضهمفيشتهي:قالظلها،

)1(

)2(

)3(

)4(

الئسخ.فيوليست،سيأتيكماوعبدةالمباركابنلفظ"روحه"منقوله

التخريج.مصادرفيليستوهي"يجري"،"أ"حاشيةعلىونسخة"ب"في

)44(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

أبيبنإسماعيلعنكلهم،وغيرهموعبدةوجريرالمباركابنورواه

.نحوهبهخالد

نعيم--روايةالزهدفيالمباركوابن)44(،رقمالدنياأبيابنأخرجه

وغيرهم.(1)14رقمالزهدفيوهئاد)267(،رقم

"لاشيء":معينابنقالمخزومبنيمولنزيادعنمدارهوالحديث

954(.)3/والتعديلالجرح

:قالأئهكعبعنمخزومبنيمولىزيادعنإسحاقابنورواه-

".الجنةسوروراءمن...بيدهالله"غرسها

)19(.رقمالفردوسوصففيحبيببنعبدالملكأخرجه

خطأ.وهو"زعمة":"د"في
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.الدنيا")1(فيكانلهوبكلالشجرةتلكفتحركالجئة

قال:قالهريرةأبيعنحازمأبيحديثمن"الترمذي"جامعوفي

.")2(ذهبمنوساقهاإلآشجرةالجنة"مافي:!يماللهرسول

.)3("حسنب[]79/ذبهذا":لز

)1(

)2(

)3(

)45(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

بهالعقديعامرأبيعنكلاهماالربيعأبيبنوالحسنالكديميورواه

مثله.

وأبونعيم031(،)4/كثيرابنعندكماتفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

)404(.رقمالجنةصفةفي

حسن".قويجيدوإسناده،غريبأثر"هذا:كثيرابنقال

الكمالتهذيبانظر:،ضعيف:صالحبنزمعةفيه:قلت

38(.)9/386!ا

بنسلمة-فيحبانابنقالولهذا،منكرةسلمةعنزمعةروايةوأيضا

عنه".صالحبنزمعةروايةغيرمنبحديثه"يعتبر-وهرام

32(.)11/328!االكمالتهذيب:انظر

)48(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيوابن)2524(،برقمالترمذيأخرجه

صحيحهفيحبانوابن)65(،رقمالبعثفيداودأبيوابن

وغبرهم.74(01رقم/)16

عنحازمأبيعنجذهعنأبيهعنالفراتبنالحسنبنزيادطريقمن

بمثله.فذكرههريرةأبي

الزازي:أبوحاتمفيهقالهذا،الحسنبنزيادعلىمدارهوالحديث

به".يحتجولا،بهبأس"لا:الدارقطنيفيهوقال"،الحديث"منكر

932-.53(.)3/والتعديلوالجرح)9/453(،الكمالتهذيب:انظر

"حسن=:وقاك)01/87(للمزيالأشرافتحفةوفي،النسخجميعفيكذا
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الله:"يقول:ع!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

خطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينمالاالصالحينلعباديأعددت

اغينفزهمنلهمأخفىمانفسىتغلمفلا):شئتمإناقرؤوا،شرقلبعلى

الراكبيسنرشجرةالحرن[،17السجدة/أ!(يعملونبما؟نواج!إءم

(!ئمدودر)وظل:شئتمإنواقرؤوايقطعها،لاعاممئةظلهافي

واقرؤوا،فيهاوماالدنيامنخيرالجئةمنسوطوموضع03[،الواقعة/أ

/عمرانالأ(فازفقدالحةصلوأافارعنزحرخفمن):شئتمإن

.)1("]185

)1(

وصدره،ماجهوابنوالنسائيالترمذيوالسياقاللفظبهذارواه

".غريب

والنسائيمختصرا،)1303(وبرقممطؤلا،)2932(برقمالترمذيأخرجه

)4335(،برقمماجهوابن)85011(،رقم31(ط)6/317الكبرىفي

صحيحهفيحبانوابنمطؤلا،)2/438(المسندفيواحمد

جملةعلىمختصرا)0317(رقم)2/327(والحاكم7417(،)16/رقم

)4372(رقم)15/902-021(السنةشرحفيوالبغوي"،السوط"موضع

وغيرهم.،مطؤلا

مطولا،فذكرههريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدطريقمن

بعضهم.واختصره

".صحيح"حسن:الترمذيقال

".يخرجاهولم،مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكموقال

".صحيح"حديث:البغويوقال

عندالثالثةوالجملةوغيرهما،الصحيحينفىالأولتينالجملتينواصل

)2/315(.أحمد
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)1(.الصحيحينفي

عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمن")2(البخاريصحيح"وفي

ظلهافيالراكبيسيرلشجرةالجنةفي"إن:ع!مماللهرسولقال:قال

وماش!ممدو2وظل):فاقرؤواشئتموإنيقطعها،لاعاممئة

.31-32(/]الواقعةمشكوبر!(

السمحأبادراجاأنالحارببنعمروحدثنا:وهبابنوقال

قال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالهيثمابيعنحدثه

سنة،مئةمسيرةالجنةفيشجرة:قال؟طوبىما،اللهيارسول:رجل

.أكمامها(")3(منتخرجالجنةأهلثياب

)1(

)2(

)3(

)2724(.رقمومسلم)7203(،رقمالبخاري

)9703(.رقم

تفسيرهفيوالطبري)67(،رقمالبعثفيداودأبيابناخرجه

فيوالاجري7413(،)16/رقمصحيحهفيحبانوابن)13/914(،

وغيرهم.)624(رقمالشريعة

ابنعنالرمليخالدبنويزيدسلموابنداودبنسليمانطريقمن

.نحوهبهوهب

المؤلف.ذكرهكمابهوهبابنعنحرملةورواه-

0723(.)16/رقمصحيحهفيحبانابنأخرجه

.نحوهبهالسمحأبيدزاجعنلهيعةابنورواه-

.وغيره71()3/المسندفيأحمداخرجه

تقدموقد،الهيثمابيعندريمجالسمحابيروايةعلىمدارهوالحديث

)01(.البابفيعليهاالكلام
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أخبرني،وهبابنأخبرني:فقال)1(،بزيادةحرملةعنهرواهوقد

عنهاللهرضيسعيدابيعن،حدثهالهيثمأباأنحدثهدراجاأنعمرو

طوبى:فقالبك؟وامنراكلمنطوبى،اللهيارسول:قالرجلاأن

ولمبيامنلمنطوبىثم،طوبىثم،طوبىثم،بيوامنرانيلمن

الجنةفيشجرة:قال؟ماطوبى،7/ا[]هاللهيارسول:رجلفقال،يرني

.أكمامها"منتخرجالجنةأهلثياب،سنةمئةمسيرة

رانيلمن"طوبى:ولفظه"المسند"فيالحديثهذاواؤل:قلت

.")2(مراتسبعيرنيولمبيامنلمنوطوبى،بيوامن

)1(

)2(

خطأ.وهو"زيادة"بنأ""حاشيةعلىنسخةفي

تاريخهفيوالبخاري264(،و257و)5/248المسندفيأحمدأخرجه

الكبيرفيوالطبراني7233(،)16/رقمصحيحهفيحبانوابن)2/27(،

9008(.)7/رقم

موسىبنوعبيداللهداودبنوموسىوعبدالصمدهارونبنويزيدعفانعن

قتادةعنالعوذييحىبنهمامعنكلهمبكاربنوسهيلإسماعيلبنوموسى

.فذكرهالباهليأمامةأبيعنالأشعريمالكبنأيمنعن

مثله.فذكرههريرةأبيعنأيمنعنقنادةعنهمامعنالعقديأبوعامرورواه-

7232(.رقم)16/صحيحهفيحبانابناخرجه

أمامةأبيمنسمعهالأشعريأيمنأنحبانابنوادعى،ووهمخطأوهذا

ولا،أيمنمنسماعهقتادةيذكرولم":البخاريقالفقد،نظروفيه،هريرةوأبي

."امامةأبيمنأيمن

أبيعنأيمنعنقتادةعنالجعدبنوحمادهمامعنخالدبنهدبةورواه-

.فذكرهأمامة

.وغيره(482)5/أحمدأخرجه

.قتادةإلاعنهيرولم،مجهولأيمنوأيفما،البخاريقالكماوالحديث
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عنجبيربنسعيدعنحمادعنسفيانحدثنا:المباركابنوقال

أخضر،زمردمنجذوعهاالجئةنخل":قالعنهمااللهرضيعباسابن

مقطعاتهممنها،الجئةلأهلكسوةوسعفهاأحمر،ذهبوكربها

)1(
اللبن،منبياضااشذ،والدلاصالقلالأمثالوثمرها،وحللهم

.")2(عجمفيهليس،الزبدمنوالين،العسلمنوأحلى

)1(

)2(

.المباركلابنوالزهد،النسخباقيمنوالمثبت،""وحلاهم:"،ج"أفي

.5()1رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

عنوغيرهمحفصبنوالحسينوقبيصةووكيعمهديبنعبدالرحمنورواه

.نحوهبهسفيان

وهناد،(1)488رقمالمباركلابنالزهدعلىزوائدهفيالصاعدابنأخرجه

05933(،)7/رقمالمصنففيشيبةأبيوابن201(،و)99رقمالزهدفي

وغيرهم.31(1)رقمالبعثفيوالبيهقي

أحمر،ذهبخشبهاالجئة"نخلبلفظبهحمادعنكدامبنمسعرورواه-

."...اخضرزمردوكربها

فيكماالدلائلفيوالسرقسطي)574(،رقمالعظمةفيأبوالشيخأخرجه

.ق(01)4"د"النسخةحاشية

عنفرواهحماد"علىيخطىء"وهوسياربنجابربنمحمدوخالفهما-

فرفعه.بهحماد

.(04)6رقمالجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

منها.وهذاحمادعنمناكيرلهفإنسيارابنفيهأخطأ

حفظهوفي،سليمانأبيبنحمادعلىمدارهلكن،موقوفوالصحيح

حفظه.هنالكنه؛مقال

.زيادةوفيهموقوفامثلهبهحمادعنالشعثاءأبيبنأشعثتابعه:توبعفقد
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يوسفبنهشامحدثنابحر،بنعليحدثنا:أحمدالاماموقال

سمعأنهالبكاليزيدبنعامرعنكثيرأبيبنيحعىعنمعمرحدثنا

غ!يمالنبيإلىأعرابيجاء:يقولعنهاللهرضيالسلميعبدبنعتبة

:قال،فاكهةفيها:الأعرابيقالثم،الجنةوذكر،الحوضعنفسأله

:فقالهو؟ماأدريلاشيئافذكر،طوبىتدعىشجرةوفيها،نعم

)2(،أرضكشجرمنشيئاتشبهليست:قال،تشبههأرضناشجرإن)1(

تدعىبالشامشجرةتشبه:قاللا،:قال؟الشامأتيت:ع!ي!النبيفقال

عظمما:قالأعلاها،وينفرشواحد،ساقعلىتنبت،الجوزة

حتىبأصلهاأحاطتماأهلكإبلمنجذعةارتحلتلو:قالأصلها؟

عظمفما:قال،نعم:قالعنب؟فيها:قال،هرماترقوتهاتنكسر

فما:قاليفتر،لا]89/ب[الأبقعللغرابشهرمسيرة:قالالعنقود؟

:قالعظيما؟-قطغنمهمن-تيساأبوكذبحهل:قالالحبه؟عظم

)1(

)2(

)79(.رقمالفردوسوصففيالسلميأخرجه

.المنذريجؤدهوقد،ثابتفالأثروعليه

ذهب،جذوعهاالجنة"نخل:قالائهالبصريالحسنعنثبتوقد-

منأحلى،القلالأمثالالرطبيخرج،حلل،وسعفهاوياقوتزمردوكرمها

".اللبنمنوأبيض،العسل

عنه.صحيحبسند10341()7/رقمالمصنففيشيبةابيابنأخرجه

فيثابتبنقاسمرواهالأثر"هذا:الحاشيةفي"د"ناسخقال:تنبيه

أصل:الجثةكرب:قالثم--فذكرهالصورةهذهغيرعلىالدلائلكتاب

."...عجمة:واحدها،النوى:والعجم.العريضوذلك،السعفمنابت

استفهامية."أي":هـ"،ب"في

"ارضكم"."أ"حاشيةعلىنسخةفي
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:قالدلوا؟منهلنااتخذي:فقال،أفكفأعطاهأهابهفسلخ:قال،نعم

نعم،:قال،بيتيوأهللتشبعنيالحبةتلكفإن:الأعرابيقال،نعم

.(")1عشيرتكوعامة

صالحبنعبدالرحمنحدثنا:""مسندهفيالموصليأبويعلىوقال

عبداللهبنعبادبنيحمىعنإسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسحدثنا

قالت:عنهمااللهرضيبكرأبيبنتأسماءعنأبيهعنالزبيرابن

الفننظلفي"يسير:فقالالمنتهىسدرةوذكر،!يماللهرسولسمعت

فيها،راكبمئةمنهاالفننفييستظل:قالأو،سنةمئةالراكبمنها

.")2(القلالثمرهاكأنالذهبفراش

)1(

)2(

."غريبحسنحديثوهو،يحيى"شك:وقالالترمذيورواه

عننجيحأبيابنعنعيينةابنأنبأنا:المباركبنعبداللهوقال

بابفيعليهالكلامتقدموقد)4/183-184(،المسندفيأحمدأخرجه

ص)273-274،343(.)44(و)32(

)2541(،برقموالترمذي،المطبوعوليسالكبيرمسندهفيابويعلىأخرجه

والطبراني54-55(،)27/تفسيرهفيوالطبري(،)115رقمالزهدفيوهناد

)435(،رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)234(،رقم8(ط)24/87الكبيرفي

)3748(.رقم51(0)2/المستدركفيوالحاكم

إ.غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

".مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكموقال

كما،يحىمنبالسماعإسحاقابنصرحوقد،حسنسندهوالحديث

الزهد.فيهنادعند
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وأصول،مسكوترابها،ورقمنالجنة"أرض)1(:قالمجاهد

والثمروالورق،وياقوتوزبرجدلؤلؤوأفنانها،وورقذهبأشجارها

ومن،يؤذهلمجالساأكلومن،يؤذهلمقائماأكلفمن،ذلكتحت

.[)2(41/]الإنساننذللا!(قالوقهاوذللت)،يؤذهلممضطجعاأكل

عبداللهبنجريرعنظبيانأبيعنالأعمثزحدثنا:أبومعاويةوقال

كادتقدشجرةتحتنائمرجلفإذا،الضفاحنزلنا:قالعنهاللهرضي

:قال،فأظلهالنطعبهذاانطلق:للغلامفقلت:قال،تبلغهأنالشمس

:فقال)3(،عليهأسلمفأتيتهسلمانهوإذااستيقظفلما،فأظلهفانطلق

القيامة،يوماللهرفعهالدنيافيللهتواضعمنفإله،للهتواضع،جريريا

:قال،أدريلا:قلت؟القيامةيومالظلماتماتدريهلجرير،يا

يا:فقال،أصبعيهبينأراهأكادلاعويدا،أخذثم،بينهمالناسظلم

فأين،أباعبداللهيا:قلت،تجدهلمهذامثلالجنةفيطلبتلو،جرير

.)4(الثمر"وأعلاهاوالذهباللؤلؤأصولها:قالوالشجر؟النخل

)1(

)2(

)3(

)4(

أرض"."إنالمباركلابنالزهدفي

ص)286(.)34(البابفيعليهالكلامتقدم

،د"."بفيليس"عليه"أسلم:قوله

)89(،رقمالزهدفيوهنادمختصرا،)081(رقمالزهدفياحمداخرجه

وغيرهم.)316(رقمالبعثفيوالبيهقي

.نحوهبهالأعمشعننميروابنوكيعورواه-

)317(،رقمالبعثفيوالبيهقي)215(،رقمالزهدفيوكيعاخرجه

)081(.الزهدفيوأحمد

صحيح.وسنده
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والأربعونالخامسالباب

وريحانهاوصفاتهاأنواعهاوتعددثمارهافي

جثمخالنماناوصدختوصعملصماءامنواصبشرائذيى):تعالىاللهقال

دؤقنالذىاهذالواقارزقاثمرةمنمئهارزقوالاثهرصلمااتختهامنتجرى

ا!صكلوطص

.(52/البقرةأ(مثنبهابهءوأتواملمن

شبيههأي25(:البقره/(أملمنرزقناالذىهذا):وقولهم

مننظيرهالدنيافيرزقناالذيهذاأنالمرادوهل،عينهلاونظيره

قبل؟الجنةفيرزقناالذينظيرهذاأو،والثمارالفواكه

وعن]76/ا[،مالكأبيعن"السدي"تفسيرففي:قولانفيه:قيل

منناسوعن:مسعودابنعنمرةوعن،عباسابنعن:صالحأبي

مكلصمص?
بالثمرةأتواألهم(ملمنرزقناالذىهذا):قالواع!يمالنبياصحاب

فيقبل)1(منرزقناالذيهذاقالوا:إليهانظروافلما،الجنةفي

الدنيا")2(.

)1(

)2(

"ب".منسقطقبل""من:قوله

(.المعارفدار:)ط)512(رقم385-386()1/تفسيرهفيالطبريأخرجه

نصر،بنأسباطروايةمنلأئها؛غرابةفيهاسلسلةوهي.ضعيفوسنده

.تفسيرهفيحاتمأبيابنيخرجهالم،السببلهذاولعقه

نصر،بنأسباطرواهجمعهالذيالتفسير"...لكن:الخليليقال

الارشاد.".تفسيرالسديالتفاسيرأمثلانغير،عليهيتفقوالمواسباط

.)1/893(
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.")1(بهأشبههما":مجاهدقال

وط

بهءوأتوا)،الدنيافي:(قئلمنرزقناائذىهذا)":زيدابنوقال

ط
.)2("يعرفونه:(متشبها

من،الجنة]99/ب[ثمارمنقبلمنرزقناالذيهذا:آخرونوقال

)3(.والطعماللونفيبعضابعضهمشابهةلشدة،هذاقبل

بحجج:القولهذاأصحابواحتج

اعظملبعضبعضهاالجنةثماربين)4(التيالمشابهةأنأحدها:

(هذا):قالواالمشابهةولشدة،الدنياثماروبينبينهاالتيالمشابهةمن

هو.

هذاقائليعلة"ومن:قالعنهمجريرابنماحكاه:الثانيةالحجة

كما،مثلهآخرمكانهعادشيءمنهانزعكلماالجنةثمارأنالقول

مرةبنعمروسمعتسفيانحدثنا،مهديابنحدثنا،بشارابنحدثنا

عادتثمرةنزعت"كلما:قال،الجنةثمروذكر،عبيدةأبيعنيحدب

.)6("أخرىمكانها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

51(.وه)514رقم386()1/تفسيرهفيالطبرياخرجه

حسن.وسنده

صحيح.وسنده)516(.رقم386()1/تفسيرهفيالطبريأخرجه

.386(/)1الطبريتفسير:انظر

."الذي":"ب"في

.ا""من

.(5)17رقم386(/1)تفسيرهفيالطبرياخرجه

.938(-ص)388فيمسروققولمنوائهعليهالكلاموسيأتي
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الثالثة:الحجة

)1(والسببكالتعليل

مئل(]البقرة/25[.

وهذا[52/(]البقرةمتشبهابهءوأتوا):قوله

منرزقناالذى)هذا:لقولهمالموجب

الثمارمنالجنةفيماكلليسأنهالمعلوممنأن:الرابعةالحجة

ولاالدنياثمار)2(يعرفونلااهلهامنوكثيرالدنيا،فيرزقوهقد

رأوها.

واحتجتالآخر،القولوغيرهجريرابن:منهمطائفةورجحت

.بوجوه

ذلكمعنىإن:القائلينقولصحةيحقق"والذي:جريرابنقال

ثناؤهجلاللهأنالدنيا،في25[(]البقرة/قبلمنرزقناالذىهذا)

هذا):يقولون25[(]البقرة/رزقاثمرةمنمئهارزقوا)!ئما:قال

فيقيلهممنذلكأنيخصصولم25[(]البقرة/قئلمنرزقناالذى

)3(
منذلكأنعنهمذكرهجلأخبرقدكانف!ن،بعضدونبعض

رزقوهرزقأولفيقيلهممنذلكأنشكفلا،ثمرةقوارموكلماقيلهم

لمالذيفيها،واستقرارهم،الجنةدخولهمبعدبهأتواثمارهامن

قيلهممنذلكأنشكلاكانفإذ)4(،ثمرةثمارهامنعندهميتقدمه

)1(

)2(

)3(

)4(

."لمسببوا":هـ"،ب،أ"في

."ثمارأ":"ب"في

"ج".منسقطبعض""دونقوله

."فإذا":هـ""في
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محالأدهفمعلوم؛يتلوهوما،)1(أوسطهفيقيلهممنهوكما،أولهفي

هذاقبلمنرزقناالذيهذا:الجنةثمارمنرزقوهرزقلأوليقولواأن

5-)2(
ثمارهامنرزدوهرزقلأوليقولواأنيجوزوكيف،الجنةثمارمن

نأإلآقبل)4(،رزقناهالذيهذا)3(:منهاغيرهعندهميتقدمهولما

وأ،منهاللهطهرهمقدالذي،الكذبقيلإلىوضلالغيةذوينسبهم

ثمارها،منيرزقونهرزقلأولقيلهممنذلكيكونأندافعيدفع

فيذلكأنعلىدلالةنصبغيرمنصحتهاللهأوجبماصحةفيدفع

(رزقوا)كلما:الايةمعنىأنتبينفقد،حالدونأحوالهممنحال

قبلمنرزقناالذيهذا:قالوا،رزفاالجنةفيالجنةثمارمنثمرةمن

.الدنيا")6(فيهذا

الرزقعدابماالعامهذايخصونالأولالقولأصحاب:قلت

،القرانطريقةمنببدعهذاوليس،عليهوالسياقالعقللدلالة،الأول

:التخصيصاتمنبأنواعبدولاتخصيصهإلىمضطروأنت

)2(

)3(

)5(

)6(

لا،الدنيافيلهانظيرلاالتيوهيالجنةثمارمنكثيراأن:أحدها

"."وسطهالنسخباقيوفي،والطبري:""بمن

".،ج"بمنسقط

هو"."هذا:،د،هـ""جفي

قبل"."منالطبريفي

امنواالذينرزق"كلماالطبريوفي."،..ثمرةمنمنها"رزقوا:"ب"في

."...ثمارمنثمرةمنالصالحاتوعملوا

.-388(1386/)الطبريتفسير:انظر
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ذلك.فيهايقال

لهاالتيالدنياثمراتجميعيرزقوالمأهلهامنكثيراأن:الثاني

الجنة.فينظير

اصلدالقولهذاعلىيستمرونلاألهمالمعلوممنأله:الثالث

الدنيا،فيرزقناهالذيهذاقالوا:واحدةثمرةأكلواكلماالآباد،

والقران،نهايةغيرإلىدائماالكلام]001/ب[هذاعلىويستمرون

نعيمهممنبهيعتنىمماولاهو،المعنىهذاإلىيقصدلمالعزيز

منالمقهومالمعتادعلى)1(خارجمبينكلامهووإلماولذتهم،

المخاطب.

ولاهو،اخرهمنخيرااولهليس،بعضابعضه)2(يشبهإله:ومعناه

نقصانمنوكبرهاالشجرتقادمعندالدنيالثمريعرضمالهيعرضمما

أوله،مثلواخره،اخرهمثلأولهبل،ذلكوغيرثمرهاوصغر،حملها

مخالفهيلزمولا.قولهموجهفهذابعضا،بعضهيشبهكلهخياروهو

]77/ا[الكذبإلىالجنةأهلنسبةولا،وتعالىسبحانهاللهمانصه

والله،منهوأكثرنظيرهيلزمكالتخصيصمنيلزمهموالذي،بوجه

أعلم.

)1(

)2(

.25[(]البقرة/بهءمتشبهآوأتوا):عزوجلقولهوأما

"عن"."أ،ب"فيوقع

.شبهما"ان:أ""حاشيةعلىنسخةفي
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الدنياثمرإلىترواألم)1(،فيهرذللاكله"خيار:الحسنفقال

.")2(رذلفيهليسذلكوان،بعضهيسترذلونكيف

منها،)3(ينفىالدنياثماروان،فيهرذللا"خيار:قتادةوقال

.منها")4("ويرذل

.()وجماعةجريجابنقالوكذلك

والمتماثل.المتوافقبالمتشابهفالمراد،هذاوعلى

منوناس،عباسوابنمسعود،ابنمنهم:اخرىطائفةوقالت

يشبهوليس،والمراىاللونفي"متشابها!ي!:اللهرسولأصحاب

.")6(الطعمالطعم

الربيعقالوكذلك")7(،طعمهمختلفالونه"متشابها:مجاهدقال

،الزعفرانالجنة"عشبكثير:ابيبنيحيىوقالانس)8(،ابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ب":"ألا".في

صحيح.وسنده)052(،رقم938()1/تفسيرهفيالطبريأخرجه

.""ينقى:الطبريعند

صحيح.وسنده)522(رقم)1/938-093(تفسيرهفيالطبرياخرجه

جريج.ابنعن)523(رقم093()1/تفسيرهفيالطبريأخرجه

صحيح.وسنده

ضعيف.وسنده)524(رقم093()1/تفسيرهفيالطبريأخرجه

".غرابةفيهاأشياءالسديبهيروىالاسناد"هذا:كثيرابنقال

534(.)2/للسيوطيالاتقان:انظر

عنه.صحيحوهو،وغيره)525،528(رقم093()1/الطبريأخرجه

-تفسيرهفيوالطبري،البقرة)9(صتفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه
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ثمفيأكلونها،،بالفاكهةالولدانعليهمويطوف،المسكوكثبانها

لهمفيقولانفا،بهجئتمونااثذيهذا:فيقولونبمثلهايأتونهم

قولهفهو،مختلف)2(والطعمواحد،اللونفإنكلوا)1(:الخدم

قئلمنرزقناائذىهذاقالوارزقاثمرةمنتهارزقوا!لما):عزوجل

25(")3(.]البقرة/مثنبها(وأتوابه

الجنةثمرأنغيرالدنيا،ثمريشبهأله:الايةمعنى:طائفةوقال

يعرفونزيد:بنعبدالرحمنقال:وهبابنقال.وأطيبأفضل

قالوا)4(،بالرمانوالرمان،بالتفاحالتفاح:الدنيافيكانواكماأسماءه

وليس،يعرفونه:متشابهابهوأتوا،قبلمنرزقناالذيهذا:الجنةفي

.(")الطعمفيمثلههو

منقولفسادعلىدللنا"وقد:قال،القولهذاجريرابنواختار

في:اي25((]البقرة/قثل!طمنرزقناائذىهذا):الايةمعنىإن:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)527(.رقم)1/93(

جس.وسنده

"."الولدانحاتمأبيابنعند

."والمطعم":""جفي

رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)262(،رقمتفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

هذابغير)518(رقم)1/387(الطبريواخرجه.صحيحوسنده)353(.

ضعف.وفيه،اللفظ

".بالرمانوالرمان،بالتفاح"التفاحمنبدلا"والرمان"التفاح"ب":في

صحيح.وسنده)536(،رقم293()1/تفسيرهفيالطبريأخرجه
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فسادعلىالدلالةهي)1(،القولذللنفسادعلىالدلالةوتلان،الجنة

25((]البةرة/بهءمتمثنها)وأتوا:قولهتأويلفيقولناخالفمنقول

القومقالاجلهمنالذيالمعنىعنأخبروتعالىسبحانهاللهلأن)2(

طصط
.(متشبهابهءوأتوا))3(بقوله(قبصلمنرزقناللدىاهذا)

.تقدملماقولهمفسادعلىيدللاوهذا:قلت

فيهايذعونفيها!متيهكينالأبولبالمففعحهعدجنت):تعالىوقال

فيهايذعون):تعالىوقال،05-51(]ص/!(ولث!اببهههص!عيره

.(55/]الدخان!(ءامنبفبههؤبكل

ومضرتها.انقطاعهامن)4(أمنهمعلىيدلوهذا

تغملوت!كنتؤبماأوزلتموهاالغأتجنةولقك):تعالىوقال

تعالى:وقال.72-73(]الزخرف/!(2!وبئيمنهاكعيرةفبههةفيهال!

.32-33(/]الواقعة!(ممنوعؤولامفطوعؤلا!كثيرةصوفبهههض)

أرادها.ممنتمنعولا،وقتدونوقتفيتكونلااي

قطوفها!عايصؤنجغفى!زاضحيؤعيهفىفهو):تعالىوقال

.23(21]الحاقة/!(داية

)1(

)2(

)3(

)4(

".القولوذلكفساد،الدلالة"وتلك:"د"في

.الطبريمنوالمثبت،"ان"النسخجميعفي

293-393(.)1/الطبريتفسيرمن"بقوله"قوله

خطأ.وهو""انهم:""بفي
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-بالفتح-والقطف.يقطفماوهوقطف،جمع:والقطوف

كيف]101/ب[فيأخذها،يتناولهاممنقريبة:دانيةثمارهاأي،الفعل

")1(.نائموهوالثمره"يتناول:عازببنالبراءقال،يشاء

.(41/]الانسانئذللا(قالوفهاوذللتظنلهاعلتهغوداية):تعالىلوقا

ثمارهامنيتناولانهم"إذاعنهما:اللهرضيعباسابنقال

.مايريد")3(يتناولحتىإليه)2(تدلت

قيامايتناولوهافهمشاؤوا،كيفمذللةإليهم"قربت:غيرهوقال

]الحاقة/23((دايه)قظوفها:كقولهفيكون")4(،ومضطجعينوقعودا

)1(

)2(

)3(

)4(

الزهدعلىزوائدهفيصاعدوابن61(،)92/تفسيرهفيالطبريأخرجه

)4/346-347(الوسيطفيوالواحدي)1454(،رقمالمباركلابن

وغيرهم.

.فذكرهالبراءعنإسحادتىأبيعنشعبةطريقمن

ستأتي.إسحاقابيعنطردتىوله

ياوعلى،جلوس"وهموزاد،فذكرهالبراء،عنأبوالفمحىورواه-

شاؤوا".حال

حسن.وسنده)101(برقمالزهدفيهنافىاخر!

."تدللت"د""وفي،"تذئلت":"ب"في

المسيرزادفيالجوزيوابن)4/304(،الوسيطتفسيرهفيالواحديذكره

.)8/436(

الجننيز)وجنىقولهفيقالعباسابنعن015()27/الطبريوأخرج

حسن.وسنده.دانيةثمارها:قال54[،:!(]الرحمندان

الجوزيلابنالمسيروزاد036(،)5/للزجاجواعرابهالقرانمعاني:انزر

.)8/436(
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ذلل:يقولونالمدينةوأهل.تناولهتسهيل:القطفتذليلومعنى

تناولها.يسهلحتى،السعفمنوأخرجهاعذوقهسو!ىأي،النخل

:()1وجهان!(دانيه)نصبوفي

(.مكين)قولهعلىعطفاالحالعلىأله:أحدهما

.جنؤ(د)صفةأله:والثاني

وفي52[،الرحمن/أ!(زوجانفبهههصكلمنفيهما!:تعالىوقال

.[68/الرحمن!(أورمابرونخلدفهفيهما):الأخريينالجنتين

وشرفهما،لفضلهمابالذكرالفاكهةبينمنوالرفانالنخلوخص

أفضلمنهماإذ،النبأسورهفيوالأعنابالنخلحدائقعلىنمنكما

وأحلاها.وأطيبها،الفواكهأنواع

.[51أمحمد/(زئهتمفنومغفزهصالثمزتمنفبهاوالم):تعالىوقال

المدينيبنعليحدثناالمثنىبنمعاذحدثنا:الطبرانيوقال

عنأيوبعن]78/ا[منصور،بنعباد)2(عنسعيدبنريحانحدثنا

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيثوبانعنأسماءأبيعنقلابةأبي

.")3(أخرىمكانهاعادتالجنةمنثمرةنزعإذاالرجلإن":لمجم

)1(

)2(

)3(

.(2412/)9الطبريتفسير:انظر

خطا.وهو""عبادة:""جفي

مسندهفيوالبزار)9144(،رقم)2/201(الكبيرفيالطبرانياخرجه

)345(.رقمالجنةصفةفيوابونعيم)4187(،رقم)01/123(

مثله.بهمنصوربنعئادعنسعيدبنريحانطريقمنكلهم
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العمي،مكرمبنعقبةحدثنيأحمد:الامامبنعبداللهوقال

عنزهيربنقسامةعن،عوفحدثناعليةبنإبراهيمبنربعيحدثنا

منادمالله"اهبط:ع!ي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-موسىأبي

هذهفثماركم،الجئةثمارمنوزودهشيء،كلصنعةوعفمه،الجئة

تغير")1(.لاوتلك،تغيرألهاغير،الجنةثمارمن

)2(.القلالمثلنبقهاالمنتهىسدرةأن:تقدموقد

اللهرضيجابرعن،الزبيرأبيحديثمن")3(مسلمصحيح"وفي

قطفامنهاتناولتلوحتىالجنةعلي"عرضت:قالع!ي!النبيعنعنه

)2(

)3(

وفيه،أيوبعنبهمنصوربنعبادلتفردالاسناد،بهذامنكرحديثوهو

)14/156-161(.الكمالتهذيب:انظر.تغيرقدوكان،ضعف

بنيحىعنأبانعن"الحديثيضع"كذابإدري!بنإسحاقورواه-

.بنحوهبهقلابةأبيعنكثيرأبي

فيوالحاكم)4188(،رقم)01/123(مسندهفيالبزارأخرجه

جذا.مطؤلا)0983(رقم)4/694(المستدرك

من-ع!يرالنبيعنيروىنعلمهلاثوبانعنالحديث"هذا:الحاكموقال

إلأأيوبحديثروىنعلمولاالإسناد،هذامنبأحسنعنهمتصلوجه

يحىحديثروىنعلمولا،ريحانإلأعبادعنرواهولامنصور،بنعباد

".أبانعنإدري!بنإسحاقإلأكثيرأبيابن

قلابةأبيعنأيوبعنعبادعنريحانحديث"فأفا:البرديجيقال

مناكيرإ.فهي

.موقوففيهوالصوابص)64(.فيعليهالكلامتقدم

عنه.اددهرضيأنسحديثمن)3503(رقمالبخاريأخرجه

)409(.رقم
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."تهحزأ

.(")1(يديعنهفقصرتقطفامنها"فتناولت:لفظوفي

حدثنا،عبيداللهحدثناجعفر،بنعبداللهحدثنا:أبوخيثمةوقال

الظهرصلاةفينحنبينما:قال-عنهاللهرضي-جابرعن،عقيلابن

فلماتأخر،ثمليأخذهشيئاتناولثمفتقدمنا،ع!يماللهرسولتقدمإذ

فياليومصنعت،اللهيارسول:كعببنأبيلهقالالصلاةقضى

منومافيهاالجنةعليعرضت"إنه:قال؟تصنعهكنتما،شيئاالصلاة

بينيفحيل،يهلآتيكمعنبمنقطفامنهافتناولت،والنضرةالزهرة

.")2(لاينقصونهوالأرضالسماءبينمنمنهلأكلبهاتيتكمولو،وبينه

)1(

)2(

.الرواةأحدشكمنوهو،الشابقالمصدر:انظر

)3601(.برقمحميدبنوعبد)5/137(،و352()3/أحمدأخرجه

كلهمعبدالملكبنوأحمدالمروزيوالحسينعديبنزكرياطريقمن

.فذكرهجابرعنعقيلابنعنعمروبنعبيداللهعن

ابنعنعمروبنعبيدادلهعنالرقيوالعلاءعبدالملكبنأحمدورواه-

.فذكرهكعببنأبيأبيهعنالطفيلعنعقيل

)4/647(المستدركفيوالحاكم)5/138(،المسندفيأحمدأخرجه

مطؤلا.)8788(رقم

عقيلوابن،غرابةفيهوال!ياق،اللفظبهذاعقيلابنبهتفزدوالحديث

ضعف.حفظهفي

ابنماذكرهيذكرولمجابرعنوعطاء-تقذم-كماأبوالزبيررواهفقد-

عقيل.

وغيرهما.33(وه)3/317وأحمد09(،)4برقممسلمأخرجه
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جبيربنسعيدعن)1(،حمادعن،سفيانأنبأنا:المباركابنوقال

منبياضاأشدوالدلاء،القلالأمثالالجئة"ثمر:قالعباسابنعن

.")2(عجمفيهليس،الزبدمنوألين،العسلمنوأحلى،اللبن

بنالبراءعنإسحاقأبيعنشريكحدثنا:منصوربنسعيدوقال

قياماالجنةثمارمنيأكلونالجنةأهل"إن:قالعنهاللهرضيعازب

.شاؤوا(")3(حالأيعلىومضطجعين،وقعودا

حدثناالحمصيالفرجبنأحمدحدثنا:"مسنده"فيالبزاروقال

المهاجربنمحمدحدثناالحمصيديناربنكثيربنسعيدبنعثمان

حدثني:قالموسى]201/ب[بنسليمانعنالمعافريالضحاكعن

اللهرسولقال:يقولعنهمااللهرضيزيدبنأسامةسمعأئهكريب

نورالكعبةوربهيلها،خطرلاالجنةفإن،للجنةمشمر"الا!ير:

نضيجة،وثمرةمطرد،ونهرمشيد،وقصرتهنز،وريحانةيتلألأ،

سليمة،دارفيأبد،مقامفيكثيرةوحلل،جميلةحسناءوزوجة

نعمقالوا:،بهيةعاليةمحلةفيونعمةوحبرة،وخضرةوفاكهة

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو"بن""ب"في

."...الجنة"نخلبلفظص)354(،)44(البابفيتقدم

رقم-نعيم-روايةالزهدفيالمباركوابن)313(،رقمالبيهقياخرجه

وغيرهما.)67(

وزكريا.والثوريصماسرائيلشعبةتابعه:القاضيشريكتوبعوقد

الزهدفيوهناد74034(،)7/رقمالمصنففيشيبةأبيابنأخرجه

وغيرهم.61()92/تفسيرهفيوالطبري(،01)0رقم

321(.)6/الباريفتح:انظر
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:قال،اللهشاءإن:قولوا:قال:لهاالمشمروننحن،اللهرسوليا

.")1(اللهشاءإن:القوم

إلآع!ي!النبيعنرواهمننعلملاالحديث"وهذاالبزار:قال

عنرواهنعلمولا،الطريقهذاإلآأسامةعنطريقالهولانعلم،أسامة

.مهاجر("بنمحمدالرجلهذاإلآالمعافريالضحاك

فيأحمدبنعبداللهرواهالذي)2(صبرةبنلقيطحديثوفي

الجنة؟من)3(نطلعماعلىاللهيارسول:قلت:وغيره"أبيه"مسند

ولا،صداعبهاماكأسمنوأنهار،مصفىعسلمنأنهارعلى:قال

وبفاكهة،،اسنغير،وماء)4(طعمهيتغيرلملبنمنوأنهار،ندامة

")6(.معهمثله(من)وخير،تعلمونمماإلهكلعمر

الرائحة.طيبنبتكلفهو:الريحانةوأما

من)7(بغصنيؤتىهذا،ريحاننا"هو:وأبوالعاليةالحسنقال

")8(.فنشفهالجنةريحان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)192(.صفيتخريجهتقدم

خطأ.وهو"عامر":""بفي

"في("."أ"حاشيةعلىونسخة"هـ"فيوقع

ماء".من"والهار:،د""بفيوقع

"ب".منسقط

ص)126-127(.فيعليهالكلامتقدم

"ج".منسقط

صحيح.:الحسنإلىوسنده212()27/تفسيرهفيالطبريأخرجه

ضعيف.:العاليةابيإلىوسنده
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والأربعونالسادسالباب

الجنهزرعفي

]الزخرف/ألأغايت(وتلذالأنفس)1(تشتهيماوفيها):تعالىقال

]71.

وعنده-يحدثيوماكانلمجمالئبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

عزوجلربهاستأذنالجنةأهلمنرجلا"أن-:الباديةأهلمنرجل

أحب)2(ولكن،بلى:فقال؟اشتهيتفيماأولست:لهفقالالزرعفي

واستحصادهواستواؤهنباتهالطرففبادروبذرقسرع،أزرعأن

لافإله،ادمابنيادونك:عزوجلاللهفيقولالجبالأمثالوتكويره

قرشئاإلاهذالانجد]97/أ[اللهيارسول:الأعرابيفقال،شيءيشبعك

زرعبأصحابفلسنانحنفأفا،زرعأصحابفإلهمأنصاريا،أو

.!يم(")3(اللهرسولفضحك

أهلمعتعالىالربكلامبابفيالتوحيدكتابفيالبخاريرواه

.أيضا)4(غيرهفيوخرجه،الجئة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(11)ص/راجع،وغيرهكثيرابنقراءةهي

.""ولكثي:هـ"،د،،جب"في

تعالىالربكلام:باب)38(،التوحيد(001)فيصحيحهفيالبخارياخرجه

.)8107(رقم2733()6/الجئةاهلمع

والفضةبالذهبالأرضكراء:باب)16(،والمزارعةالحرب)46(في

)2221(.رقم)2/826(
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أحسنوهذا،منهالبذروذلكزرغا،الجنةفيأنعلىيدكوهذا

.والزرعبالشجرمعمورةالأرضتكونأن

أله)1(فأخبره،الزرعفيربهالرجلهذااستأذنفكيف:قيلفإن

عنه؟غنيةفي

غنيةفيكانوقد،بيدهويبذرهيباشرهزرعفياستأذنلعله:قيل

هذافيإلأالجنةفيالزرعذكرأعلمولا،مؤونتهكفيوقدذلكعن

أعلم.والله،الحديث

رجلبينما:قالعكرمةعن،أبيهعن،الحكمبنإبراهيموروى

إلأيعلمفلا،لزرعتلييأذناللهأنلو:نفسهفيفقال،الجنةفي

تمئيت:رئكلكيقول،عليكسلام:فيقولونأبوابهعلىوالملائكة

ابذروا:فيقولالبذر،معنابعثوقد،علمتهفقدشيئانفسكفي

ادمابنياكل:عرشهفوقمنالرلثلهفيقول،الجبال)2(أمثالفيخرج

أعلم.والله.")3(لايشبعادمابنفإن

)1(

)2(

)3(

"ج".منسقط

"مثل"."ا":حاشيةعلىنسخةفي

قدامةبنالذينوموفقمطؤلا،334()3/الأولياءحليةفيابونعيماخرجه

مطؤلا.)96(رقمالعلوصفةإثباتفيالمقدسي

زادثم،بأسبهيكنلمالأصلفيوهوالعدنيالحكمبنإبراهيم:وفيه

ضعفه.علىاتفقواحتىووصلهاالمرسلةالأحاديثفي

74-76(.)2/الكمالتهذيب:انظر

".بذاكليس"إسناده598(:)1/العلوفيالذهبيقال
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والأربعونالسابعالباب

وعيونهاالجمةأنهارذكرفي

عليهتجريالذيومجراهاواصنافها

منتجرىجنمخ):تعالىقولهمواضععذةفيالقرانفيتكرروقد

تختها(تخرىصتا):موضعوفي،25[]البقرة/آلافهر(تختها

.[6/]يونسالأفهر(تحهممنتجر!):موضعوفي،[001/]التوبة

أمور:علىيدلوهذا

حقيقة.فيهاالأنهاروجود:أحدها

واقفة.لاجاريةأدها:الثاني

المعهودهوكما،وبساتينهموقصورهمغرفهمتحتأئها:الثالث

الدنيا.أنهارفي

بأمرهم،جريانهاذلكمعنىأنالمفسرينبعضظنوقد

لماأنهذلكعلىحملهمالذيوكأنشاؤوا،كيفلهاوتصريفهم

الأرضوجهعلىجاريةفهي،أخدودغيرفيتجريأنهارهاأنسمعوا

ذإ،بأمرهمتجريألهاعلىالائهر(تحتهامنتجرى!:قولهحملوا

تحته.المكانفوقلايكون

ءموص
غيرفيجرتوانالجنةأنهارفإن،الفهمضعفمناتواوهؤلاء

وهو،الأشجاروتحت،والغرفوالمنازلالقصورتحتفهي؟أخدود

عنسبحانهأخبروقدأرضها،تحتمن:يقللموتعالىسبحانه
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لئلهومنأقلكنايرؤاكئمأا):فقال،الدنيافيالناستحتالأنهارجريان

وجعئناقذراراالنممآبملتهموأزسلنالكؤنمكنلؤمماالأزضفىمكتهمقردزفن

،المتعارفالمعهودعلىفهذا6[،الأنعام/1(تخنهخمنتخرىالأنهر

تختى(منتخرىالأنهر)وهذ:فرعونقولمنماحكاهوكذلك

.51[الزخرف/أ

.[66/]الرحمن!(نضاختانعتنانفهما):تعالىوقال

جعفرعنأشعثعنيمانبنيحىحدثنا:شيبةأبيابنقال

.")2(والفواكهبالماءنضاختان":قالسعيد)1(

عنهاللهرضيأنسعنابانعنإسحاقأبيعنيمانابنوحدثنا

كما،الجنةأهلدورعلىتنضخان،والعنبربالمسك:نضاختان":قال

الدنيا")3(.أهلدورعلىالمطرينضخ

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو"ابن":""بفي

فيالدنياأبيوابن)44034(رقم)7/65(مصنفهفيشيبةأبيابناخرجه

)27/156(.تفسيرهفيوالطبري)71(،رقمالجئةصفة

أشعث:وخولف

"نضحاختان:قالسعيدعنالمغيرةأبيبنجعفرعنالقمييعقوبفرواه

".الفاكهةبألوان

لابنالزهدعلىزياداتهفيصاعدوابن)27/156(،الطبرياخرجه

)4/287(.الحليةفيوابونعيم(،)1535رقمالمبارك

يضبطه.لماليمانبنيحىولعل،اصحاللفظوهذا

حسن.سندهفالأثروعليه

-،تفسيرهفيحاتمأبيوابن)72(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه
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رضيالبراءعنإسحاقأبيعنأبيهعنإدريسبنعبداللهوحدثنا

.")1(النضاختينمنأفضلتجريان"اللتان:قالعنهالله

وأشهرفنعيزءاسنماننأتهرفيهاالمحئقونوعدالقالحةفثل):تعالىوقال
صص

قيمنفبهاوالتمقصنىعسلوأنهزفنلفمثئوبينتذؤخمرمقوأنهرشغيزطغمهلؤ.

!صه.
.(51محمد/](زئهمفنومغفزةلعمزتا

الافةمنهاواحدكلعنونفى،الأربعةالأجناسهذهسبحانهفذكر

مكثه،طولمنويأجنيأسنأنالماءفافةالدنيا،فيلهتعرضالتي

وافةقارصا،يصيروأن،الحموضةإلىطعمهيتغيرأناللبنوافة

تصفيته.عدمالعسلوافة،شربهاللذةالمنافيمذاقهاكراهةالخمر

تجرلمأجناسمنأنهارايجريأنتعالىالرباياتمنوهذا

الافاتعنهاوينفي،أخدودغيرفيويجريها،بإجرائهاالدنيافيالعادة

]401/ب[جميعالجنةخمرعننفىكمابها،الفذةكمالتمنعالتي

وعدموالانزافواللغو]08/ا[والغولالصداعمن،الدنياخمرافات

اللذ-.

)1(

عياشابيبنأبانفيهجذا،ضعيفوسنده)6/902(.المنثورالدرفيكما

.()142رقمالتقريب.الحديثمتروك:البصري

حاتمابيوابنالمنذروابن)73(،رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

)6/902(.المنثورالدرفيكماتفسيريهمافي

صحيح.وسنده

"ما:بلفظ)6/902(الدرفيكماتفسيرهفيحميدعبدبنوأخرجه

".تجرياناللتينمنبأفضلالنضاختان
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اللغووتكثر،العقلتغتال:الدنياخمرافاتمنافاتخمسفهذه

نفسها،فيوتنزفباللغو،إلآذلكلشرابهالايطيببلشربها؛على

منرجسوهي.المذاقكريهةوهي،الرأسوتصدع،المالوتنزف

اللهذكرعنوتصد،الناسبينوالبغضاءالعداوةتوقع،الشيطانعمل

البنتعلىالوقوعإلىدعتوربماالزنا،إلىوتدعو،الصلاةوعن

والندامةالخزيوتورب،الغيرةوتذهب،المحارموذواتوالا!خت

المجانين،وهم:الانساننوعبأنقصشاربهاوتلحق،والفضيحة

،والصفاتالأسماءأقيحوتكسوه،والسماتالأسماءأحسنوتسلبه

أوهلاكه،مضرتهإفشائهفيالذيالسروإفشاء،النفسقتلوتسهل

)1(ولمن،لهقيامااللهجعلهالذي،المالتبذيرفيالشياطينومؤاخاة

،العوراتعلىوتدل،الأسراروتظهرالاستار،وتهتك،مؤنتهثلزمه

،المحارمتعظيمالقلبمنوتخرج،والماثمالقبائحارتكابوتهون

غني،منوأفقرت،حربمنأهاجتوكم،وثنكعابدومدمنها

منوجلبت،نعمةمنوسلبت،شريفمنووضعت،عزيزمنوأذلت

وحبهرجلبينفرقتوكم،عداوةونسجت،مودةونسخت،نقمة

،عبرةمنوأجرتحسرةمنأورثتوكم،بلبهوراحت،بقلبهفذهبت

الشر،منبابالهوفتحتالخير،منباباشاربهاوجهفيأغلقتوكم

خزية،منأورثتوكم،منيةمنوعجلت،بليهفيأوقعتوكم

جماعفهي،سفلةمنعليهوجرأت،محنةمنصاحبها)2(علىوجرت

)1(

)2(

"."ب،ج،د":"ولمفي

"شاربها".ة"أ"حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،ج"بفي

377



منيكنلمولو،النقموجالبة،النعموسلابةالشر،ومفتاح،الاثم

ثبتكماعبد،جوففيالجنةوخمرةهيتجتمعلاألهاإلاقبائحها)1(

)2(!.
فييشربهالمالدنيافيالخمرسرب"من:قالألهلمجي!عنه

")3(.الاخرة

خمرعنمنتفيةوكلهاماذكرنا،أضعافأضعافالخمروافات

الجنة.

الماءأنومعلوم،جاريةبألهاالأنهارسبحانهوصففقد:قيلفإن

15[؟غيزءاسز(أمحمد/):قولهفائدةفما،يأسنلاالجاري

وطالشيءمنهأخذإذافإده،يأسنلاكانوإنالجاريالماء:قيل

.ماطالمكثهطالولو،ذلكلهيعرضلاالجنةوماء،أسنمكثه

،الناسأشربةأفصلهيالتي،الأربعةالأنهارهذهاجتماعوتأمل

للذتهموهذا،وغذائهملقولهموهذاوطهورهم،لريهمفهذا

ومنفعتهم.لشفائهموهذا،وسرورهم

)1(

)2(

)3(

ووقع"هـ"،ناسخقالهوالمثبتخطا،وهو"فضائلها":،د،هـ(،ج"أ،بفي

.رذائلها""المطبوعفي

."ذلك"عنه"ا"حاشيةعلىونسخة،"هـ"في

عمر،ابنحديثمن02()30رقمومسلم)5253(،برقمالبخارياخرجه

.يشربها"لم"بدلحرمها""البخاريوعندمختصرالمسلمواللفظ

."لكفى":زيادةالحديثبعدالمطبوعةفيوقع:تنبيه
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)1(فصل

أقصىإلىنازلةتنحدرثمأعلاها،منتتفجرالجنةوأنهار

هريرةأبيحديثمن"صحيحه")2(فيالبخاريروىكمادرجاتها،

اعدهادرجةمئةالجنةفي"إن:قالألهع!يمالنبيعن-عنهاللهرضي-

السماءبينكمادرجتينكلبينسبيلهفيللمجاهدينعزوجلالله

وأعلى،الجنةوسظفإله،الفردوسفاسألوهاللهسألتمفإذا،والأرض

."الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمنعرشوفوقه،الجنة

الصامت،بنوعبادةجبلبنمعاذحديثمننحوهالترمذيوروى

درجتينكلبينمادرجةمئة"الجنة01/ب[:]هعبادةحديثولفظ

الأربعة،الأنهارومنها،درجةأعلاهاوالفردوس،عاممئةمسيرة

.")3(الأعلىالفردوسفاسألوهاللهسألتمفإذا،فوقهاوالعرش

اللهرضيسمرةعنالحسنحديثمن(")4(الطبراني"معجموفي

وأعلاها،الجنةربوة"الفردوس:ع!يماللهرسولقال:قالعنه

.(")الجنةأنهارتفجرومنهاوأوسطها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب".سقظمن

ص)134(.فيتقدم

ص)132-133(.فيتقدم

للطبراني"."المعجم:،د،هـ"،ج"بفي

مسندوفي)6885(،6886(رقم)7/258(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

فيوالطبري)11(،رقمالجتةصفةفيوأبونعيم0265(،)4/رقمالشاميين

)4582(.رقم043()01/مسندهفيوالبزار)16/38(،تفسيره
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أخبرني:قالقتادةعنشعبةحديثمن")1(البخاريصحيح"وفي

سدرةلي)2("رفعت:قال!يماللهرسولأنعنهاللهرضيمالكبنانس

اذانمثلوورقهاهجر،قلالمثلنبقها،السابعةالسماءفيالمنتهى

يا:فقلت،باطنانونهران،ظاهراننهرانأصلهامنويخرج،الفيلة

النهرانوأما،الجنةففيالباطنانالنهرانأما:قالهذا؟ما،جبريل

."والفراتفالنيل،الظاهران

)1(

)2(

عنقتادةعن--ضعيفعبدالملكبنوالحكمبشيربنسعيدطريقمن

.فذكرهسمرةعنالحسن

وتعالىتباركاللهسألتمفإذا،الجنةربوة"الفردوس:الحكمولفظ

البزار.لفظ"الفردوسفاسألوه

.فذكرهسمرةعنالحسنعن--ضعيفمسلمبنإسماعيلورواه-

)16/38(،تفسيرهفيوالطبري)978(،رقممسندهفيالرويانياخرجه

)86(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن

عن"جهالة"فيهأبيهعن"مجهول"سمرةبنسليمانبنخبيبورواه-

ربوةهيالفردوس"إنلنا:يقولكانغ!ي!اللهرسولأنجندببنسمرة

وأحسنها".أرفعهاهيالتيالوسطىالجنة

)0465(.والبزار)8807(،الكبيرفيالطبرانياخرجه

قال:قتادةعنعروبةابيبنسعيدعنعبادةبنروحورواه-

وأفضلهاأ.وأوسطها،الجنةربوة:"الفردوس

)16/38(."تفسيرهأفيالطبرياخرجه

أعلم.والله.وأرجحهاالطرقأصجهذاولعل:قلت

بعدالبخاريذلكبينكماومتنا،سندامعلولوهو)5287(،برقممعفقا

)01/73(.الباريفتح:انظر،شعبةطريقذكره

"إلي".البخاريفي
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.)1(ء
نأأنسعنقتادةعنهمامحديثمنايضا"صحيحه"وفي

حافتاهبنهرأناإذا،الجئةفيأمميرأنا"بينا:قال]81/أ[ع!ماللهرسول

ائذيالكوثرهذا:قالياجبريل؟ماهذا:فقلت،المجوفاللؤلؤقباب

.أذفر)2("طينهفإذا،بيدهالملكفضرب:قال،ربكأعطاك

بنأنسعنفلفلبنالمختارحديثمن")3(مسلم"صحيحوفي

وعدنيهالجئةفينهرالكوثر":قالع!يمالئبيعنعنهاللهرضيمالك

)4(ا!

عروجل"ربي

أنسعنالطويلحميدحدثنا:الأنصاريعبداللهبنمحمدوقال

فإذاالجئة"دخلتع!ير:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكابن

منفيهمايجريإلىبيديفضربتاللؤلؤ،خيامحافتاهيجريبنهر

هذا:قال؟جبريلياهذالمن:فقلتأذفر،بمسكأنافإذاالماء،

."عزوجلاللهأعطاكهائذيالكوثر

بنعطاءعنفضيلبنمحمدحدثناهئادحدثنا:الترمذيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)0621(.رقم

الأذفر"."المسك"أ":حاشيةعلىنسخةفي

04(.)0رقم

)327(.رقمالجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

بكربنوعبداللهعديأبيوابنالقطانويحيىالثقفيعبدالوهابورواه

.ددأنسعرحميدعروغيرهم

49034()7/رقمشيبةأبيوابن263(،و11وه)3/301أحمدأخرجه

)03/323-324(.تفسيرهفيوالطبري)134(،رقمالزهدفيوهناد

صحيح.حديثوهو
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:قالعنهمااللهرضيعمربنعبداللهعندثاربنمحاربعنالسائب

ومجراه،ذهبمنحافتاهالجنةفينهر"الكوثر:بم!يماللهرسولقال

العسل،منأحلىوماؤه،المسكمنأطيبتربته،والياقوتالدرعلى

."صحيححسنحديمثهذا":قال.")1(الثلجمنوأبيض

أبيابنحدثنا-الرازيهو-أبوجعفرحدثنا:الفضلأبونعيموقال

:قال1[]الكوثر/!(ائكؤثرأ!فإنا)مجاهد:عننجيح

.الكثير")2(الخير"

)1(

)2(

)3(

.")3(الجنةفينهر":مالكبنانسوقال

)4334(.ماجهوابن)0336(،برقمالترمذيأخرجه

وغيرهمزيدبنوسعيدزيدبنوحمادوأبوعوانةورقاءرواهوهكذا-

مرفوعا.بنحوهبهعطاءعنكلهم

رقمالجتةصفةفيوأبونعيم112(،و)2/67المسندفيأحمدأخرجه

وغيرهم.)65(رقمالفردوسوصففيحبيبوابن)326(،

موقوفا.بهعطاءعنكلاهماوجريرابوالأحوصورواه-

رقمالجنةصفةفيالدنياابيوابن)131(،رقمالزهدفيهتاداخرجه

.)67(

منسمعزيدبنحمادلأن؛صحيحرفعهولكن؛اختلطعطاء:قلت

.الترمذيصححهوالحديث،اختلاطهقبلعطاء

الدرفيكماتفسيرهفيمردويهوابن)03/322(،تفسيرهفيالطبرياخرجه

.)6/687(

مثله.بهنجيحأبيابنعنكلاهماوورقاءميمونبنعيسىطريقمن

حسن.وسنده

الدر=)كمافيتفسيرهفيمردويهوابن321(،)03/تفسيرهفيالطبريأخرجه
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يدخلأحدليسالجنةفينهر"هو:عنهااللهرضيعائشةوقالت

.النهر")1(ذلكخريرسمعإلآأذنيهفيإصبعيه

ائذيالخريريشبهالئهرذلكخريرأن-أعلموالله-معناهوهذا

أذذيه.فيأصبعيهدرحينيسمعه

معاويةبنحكيمعنالجريريحديثمن"الترمذي"جامعوفي

العسل،وبحرالماء،بحرالجنةفي"إن:قالع!يمالنبيعنأبيهعن

)1(

/6()687.

.فذكرهانسعننجيحأبيابنطريقمن

منقطع.وسنده

)68(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

عننجيحأبيابنعنالرازيجعفرأبيعنربيعةبنمحمدطريقمن

بمثله.فذكرتهعائشةعنمجاهد

مناكير.وعنده،ضعفوفيه،الرازيأبوجعفرفيهاضطربوقد

بمثله.عائشةعننجيحابيابنعنجعفرأبيعنوكيعفرواه-

.وغيره)141(رقمالزهدفيهنادأخرجه

عننجيحأبيابنعنالرازيجعفرابيعنوشبايهأبوالنضرورواه-

بمثله.عائشةعنرجلعنمجاهد

032(.)03/تفسيرهفيالطبريأخرجه

بمثله.فذكرهعائشةقالتنجيحأبيابنعنعبداللهبنعيسىورواه-

)143(.رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

منقطع.أئهالصوابهووهذا

بعضوفي،وعائشةنجيحأبيابنبينمنقطع"وهذاكثير:ابنقال

يسمعهأذهلاذلكنطيريسمعأئههذاومعنىعنها،رجلعنالزوايات

)4/695(.كثيرابنتفسير"أعلموالله،نفسه
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.بعد")1(الأنهارتشققثم،الخمروبحر،اللبنوبحر

."صحيححسنحديثهذا":قال

بناسدحدثناسليمانبنالربيعحدثناالأصمحدثنا:الحاكموقال

ابيعنضمرةبنعبداللهعنقرةبنعطاءعنثوبانابنحدثناموسى

اللهيسقيهأنسره"منع!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

نأسرهومن،الدنيافيفليتركها]601/ب[الآخرةفيالخمرمنعزوجل

منتفجرالجنةأنهارالدنيا،فيفليتركهالآخرةفيالحريراللهيكسوه

حليةالجنةأهلأدنىكانولو،المسكجبالتحتأو،تلالتحت

افضلالآخرةفيبهاللهيحليهمالكان؛جميعاالدنياأهلبحليةعدلت

جميعا")2(.الدنياأهلحليةمن

)1(

)2(

5(.)5/المسندفيواحمد)2566(،برقمالترمذيأخرجه

مثله.بهالجريريعنعاصمبنعليعنالواسطيخالدورواه

فيداودأبيوابن041(،رقم)المنتخبمسندهفيحميدبنعبداخرجه

الجئةصفةوفي)6/402-502(،الحليةفيوأبونعيم)07(،رقمالبعث

وغيرهم.74(90)16/رقمصحيحهفيحبانوابن)703(،رقم

.حبانوابنالترمذيصححهوالحديث

معاوية.بنحكيمغرائبمنمعدودوالحديث

".حكيمبهتفرد،الجريريعن"غريب:ابونعيمقالفقد

الآخرالحديث)انظر:الحديثينبهذين"فحذثت:عاصمبنعليقال

أسمعها".لم:فقال،حكيمبنبهز)116(ص

)116(.صوراجع)2/67(،عديلابنالكاملانطر:

فيوأبونعيممختصرا،)243(رقم)البقرة(تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

)292(.رقمالبعثفيوالبيهقيمختصرا،)313(رقمالجئةصفة
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"إن:قالعبداللهعنمسروقعنمرةبنعبداللهعنالأعمشوذكر

صحيح.موقوفوهذا.")1(مسكجبلمنتفجرالجنةأنهار

)1(

بمثله.بهسليمانبنالربيعطريقمن

وعبدالملكالمصريداودبنومقدامالقراطيسيكاملبنيوسفورواه

مختصرا.بهموسىبنأسدعنكلهمحبيبابن

الضعفاءفيوالعقيلي)62(،رقمالفردوسوصففيحبيبابنأخرجه

الأوسطفيوالطبراني)16/8047(،صحيحهفيحبانوابن)2/326(،

)12(.عطاء"اسمه"منكتابوفي)9887(،رقم

."موسىبنأسدإلأثوبانابنعنالحديثينهذينيرو"لم:الطبرانيقال

هذاذكرأنبعد"ثوبانبنثابتبن"عبدالرحمنترجمةفيالعقيليقال

أومثله".دونههومنإلأيتابعه"ولا:قالعليهينكرفيماوغيرهالحديث

ضعف.وفيهبهثوبانابنلتفزدالاسنادضعيففالحديثوعليه

المصنففيشيبةأبيوابن)49(،رقمالزهدفيهنادأخرجه

وأبونعيم)255(،رقمالبقرةتفسيرهفيحاتمأبيوابن47933(،)7/رقم

)392(.رقمالبعثفيوالبيهقي)603(،رقمالجتةصفةفي

مسروقعنمرةبنعبداللهعنالأعمشعنمعاويةوأبيوكيعطريقمن

.فذكرهمسعودابنعن

مسروقعنمرةبنعبداللهعنالأعمشعنفرواهمعمر،وخالفهما-

مسعود"."ابنيذكرولم،مثلهفذكر

2(.)8730رقم416(1/)1عبدالرزاقأخرجه

موقوف"هذا:البيهقيقالمسعود،ابنقولمنالأؤلوالصواب

".صحيح

خطأ،وهومرة"بن"عمروالبيهقيوعند،النسخجميعفيوقع:تنبيه

الخارفي.وهومؤةبنعبداللهوالصواب

=موقوف"وهذا:قولهبدليلللبيهقيالبعثمنهذانقلالمؤلفولعل
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عاصمبنمحمدبنأحمدحدثنا:")1(مسنده"فيمردويهابنوذكر

حدثناإبراهيمبنمسلمحدثناالنعمانبنمحمدبنعبداللهحدثنا

بنعبداللهبنبكرأبيعن،الجونيعمرانأبوحدثنا،عبيدبنالحارب

الأنهار"هذه:!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأبيهعن،قيس

.أنهارا")2(بعدتصذعثم،جوبةفيعدلبجنةمنتشخب

)1(

)2(

)3(

بنيزيدحدثناعبيد)3(بنيعقوبحدثناالدنيا:أبيابنوقال

البيهقي.كلامبعينهوهو"صحيح

"تفسيره".."أ"حاشيةعلىونسخة،د،هـ""بفي

شيبةأبيوابن)4/416(،وأحمد)531(،رقممسندهفيالطيالسيأخرجه

المنتخبفيكمامسندهفيحميدبنوعبد89034(،)7/رقمالمصنففي

وغيرهم.)84(برقمالدنياأبيوابن)545(،رقم

.فذكرهالجونيعمرانأبيعنالاياديعبيدبنالحاربطريقمنكلهم

متنه.فيالعميعبدالصمدبنعبدالعزيزوخالفه

ذهبمن"جئتان:بلفظبهالجونيعمرانأبيعنعبدالعزيزفرواه-

..ومافيهما.انيتهمافضةمنوجنتانومافيهما،انيتهما

(411)4/وئحمد)018(،برقمومسلم)7945(،رقمالبخاريأخرجه

وغيرهم.

فإنمنكر،المؤثفساقهائذيالحاربولفظ،الصحيحهوالمتنوهذا

حافظ.فثقةالعميعبدالصمدبنعبدالعزيزوأفا،ضعيفالحارب

داودلأبيوالبعث314(،،)141رقمنعيملأبيالجنةصفةبتوسعراجع

)58(.رقم

حاتم:أبيابنقال،تيريالنهروهو:خطأ،وهو"عبيدة""هـ":في

.صدوق

282(.)14/بغدادوتاريخ2(،01)9/الجرح:انظر
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اللهرضيمالكبنأنسعنقرةبنمعاويةعنالجريريحدثناهارون

والله،لا؟الارضفيأخدودالجنةأنهارأنتظنونأظنكم":قالعنه

والاخرىاللؤلؤ،حافتيهاإحدى،الأرضوجهعلىلسائحةإلها

لاالذي:قالالأذفر؟ما:قلتقالالأذفر،المسكوطينه،الياقوت

")1(.لهخلط

محمدحدثنااحمدبنمحمدعن"تفسيره"فيمردويهابنورواه

بنيزيدحدثناحكيمبنمهديحدثنا)3(يحيىابيبنأحمد)2(ابن

قال:قالمالكبنانسعنقرةبنمعاويةعنالجريرياخبرناهارون

)1(

)2(

)3(

الجثةصفةفيوابونعيم)96(،رقمالجئةصفةفيالدنياابيابناخرجه

)316(.رقم16(ط)2/167

بههارونبنيزيدعنكلاهمامعاذبنوبشرعبيدبنيعقوبطريقمن

موقوفا.مثله

.مهديبنحكيمبنمهديوخالفهما

مرفوعا.مثلهبههارونبنيزيدعنفرواه-

تفسيرهفيمردويهوابن)2/168(،الجثةصفةفيأبونعيمواخرجه-

المؤلف.ذكرهكما

حكيمبنمهديواما،صدوقانوبشرايعقوبفإن؛موقوفوالصحيح

بصري"شيخالأصبهانيالشيخابيقولالآذكرهاوفيهتكلملأحداقففلم

."..اصبهانقدم

321(.)2/نعيملأبياصبهانواخبار252(،)3/المحدثينطبقات

أشبه"والموقوف)4/518(:والترهيبالترغيبفيالمنذريقالولهذا

."بالصواب

،د،هـ".،ج"بمناحمد"بن"محمدقوله

".يحيىأبي"بنبدل"يحيى"بن:"ب"في

387



مرفوعا.رواه،هكذافذكره،غ!يماللهرسول

عنثابتعنسلمةبنحمادحدثناعفانحدثنا:أبوخيثمةوقال

:فقال[1]الكوثر/اتكؤثر!(أ!فإنا):الآيةهذهقرأالهأنس

شالا،يشقولم،يجريهوفإذاالكوثر"أعطيت:لمخيماللهرسولقال

أذفر،مسكفإذا،تربتهإلىبيديفضربتاللؤلؤ،قبابحافتاهوإذا

.اللؤلؤ")1(حصباؤهوإذا

عنعبيدةأبيعن]82/أ[مزةبنعمروعن،الثوريسفيانوذكر

تجريانهار":قال31[/]الواقعة!(مشكوبوماص):قولهفيمسروق

:قال[481]الشعراء/!(هضيوطلعهاونخل):قالأخدود"غيرفي

.نحوها")2(كلمةأو،فرعهاإلىأصلها"من

)1(

)2(

)3/247(.واحمد)75(،رقمالجثةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

مثله.بهحمادعنعفانطريقمن

الجمحيسلامبنوعبدالرحمنخالدبنوهدبةعبدالصمدورواه-

مثله.بهسلمةبنحمادعنكلاهما

مسندهفيوأبويعلى6471(،)14/رقمصحيحهفيحبانابناخرجه

0932(.)6/رقم

.تقدمكمامثلهانسعنوقتادةالطويلحميدورواه-

صحيح.حديثوهو

بتمامه.)032(رقموالنشورالبعثفيالبيهقياخرجه

به.الثوريعنعامربناسودطريقمن

.الثوريعنوغيرهماووكيعمهديبنعبدالرحمنورواه

علىمقتصرابهمرةبنعمروعنكدامبنومسعرالمسعوديورواه

)ص/935(.تقدمتزيادةوفيه،الأؤلالشطر
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")1(.
:قالعنهاللهرضيهريرهأبيحديثمن"مسلم"صحيحوفي

انهارمنكل:والنيلوالفراتوجيحان"سيحان:لمجي!اللهرسولقال

".الجنة

حدثناسابقبنسعيدحدثنا:الدارميسعيدبنعثمانوقال

عنعباسابنعنعكرمةعنحيانبنمقاتلعن،عليبن)2(مسلمة

نهروهو:سيحون:أنهارخمسةالجنةمناللهانزل":قال!ي!النبي

،العراقنهراوهما:والفراتودجلة،بلخنهروهو:وجيحونالهند،

منالجنةعيونمنواحدةعينمناللهأنزلهامصر،نهروهو:والنيل

فاستودعها،السلامعليهجبريلجناحيعلىدرجاتهامندرجةأسفل

أصناففيللناسمنافعفيهاوجعل،الأرضفيوأجراها،الجبال

فىفأشكئة2بقدما!الشما]701/ب[من)وأنزئنا:قولهفذلك،معايشمهم

خروجعندكانفإذا،[)3(18]المؤمنون/(لقدرونح!ذهابفىوإناالازض

كله،والعلمالقرانالأرضمنفرفعجبريلأرسلومأجوجيأجوج

بماموسىوتابوت،إبراهيمومقام،البيتركنمنالأسودوالحجر

قولهفذلكالسماء،إلىكلهذلكفرفعالخمسةالأنهاروهذه،فيه

)1(

)2(

)3(

فيشيبةابيوابن)59،301،401(،رقمالزهدفيهناداخرجه

المباركلابنالزهدعلىزوائدهفيصاعدوابن48933(،)7/رقمالمصنف

وغيرهم.(017)1/تفسيرهفيوالطبري)0914(،رقم

صحيح.اثروهو

.)9283(رقم

خطأ.وهو""سلمة:هـ"د،"في
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هذهرفعتفإذا،(18/]المؤمنون!(لقدرونلم!ذهابعكوإنا):تعالى

.)1("والآخرةالدنياخيرأهلهاحرمفقد،الأرضمنالأشياء

،غيرهأحاديثمعهذامسلمة:ترجمةفيعديابنأبوأحمدرواه

الضعفاء".منفهووبالجملة،محفوظةغير)2(أحاديثه"عامة:وقال

أبوحاتم:وقال،متروك:النسائيوقال،الحديثمنكر:البخاريقال

به")3(.يشتغل"لا

بنعقيلعنأيوبأبي)4(بنسعيدحدثنا:وهببنعبداللهوقال

نهراالجنةفيإن":قالعنهمااللهرضيعباسابنأنالزهريعنخالد

الجنة:أهليقول،جوارتحتهياقوتمنقبابعليه،البيذخ:لهيقال

رجلااعجبفإذا،الجواريتلكفيتصفحون،البيذخإلىبناانطلقوا

.(")فتتبعهمعصمهامسجاريةمنهم

)1(

)2(

)3(

)5(

فيحبانوابن)6/315(،الضعفاءفيالكاملفيعديابنأخرجه

وغيرهم.97-08(/)1تاريخهفيوالخطيب34-35(،)3/المجروحين

.نحوهبهسابقبنسعيدطريقمن

..،مقاتلعنمسلمةرواه:أحدهما:الحديثان"وهذان:عديابنقال

".المتنمنكراهمابل،محفوظينغيرجميعا

"ج".منسقط"حديثهعامةوقال،"غيره:قوله

)27/567-571(.الكمالتهذيبفيفيهالعلماءوأقوالترجمته:انظر

،د"."بمنسقط

الجئةصفةفيوأبونعيم)07(،رقمالجئةصفةفيالدنياابيابناخرجه

)324(.رقم

ابنهمنسمعبل،عباسابنمنيسمعلمفالزهري،انقطاعسندهوفي
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فصل.
(!وجموننجمزفىالمحتقينإن):تعالىقالفقد:العيونوأما

كاتكالم!منيشرلبىتالأئرارإن):تعالىوقال15(،]الذأريات/

.(-56/نلانساا]!(تفج!يمينخرونهااللهعبادبهايشربعينا!فورانبامزاجها

مالتمالواحيثما،الذهبقضبان"معهم:السلفبعضقال

)1(
."معهم

:6(/بها(]الانساني!ثرب):قولهفياختلفوقد

.منها)2(يشربأي.منبمعنىالباء:الكوفيونفقال-

يروىأي:بهايشربومعنى.)3(مضمنالفعلبل:آخرونوقال-

وأبلغ.وألطفأصحوهذا،تعديتهعداهمعناهضمنهفلما،بها

كما)4(،للمكاناسموالعين،للظرفيةالباء:طائفة-وقالت

.وكذاكذابمكانكنا:تقول

]الحج/بظام(بإئحادمفيهببردومن):قولهالتضمينهذاونظير

تعديته.فعدي(يهم)معنىضمن25[

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.عباسبنعبداللهبنعلي

424(.)26/الكمالتهذيب:انظر

.(483)6/والدرالمنثور،(2802/)9الطبريتفسير:انظر

منها".شربمن:"اي:"هـ"في

.الصوابهووالمثبت،"مضمر"النسخباقيوفي،"أ"من

."المكان":هـ""وفي،"مكان":"،ج"بفي

خطأ.وهو"بهم"النسخباقيوفي"أ"،من
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لشمئفيهاعينا!زنجبيلأصاجها؟نكأسافيها)دصدسقون:تعالىوقال

بهايشربالتيالعينعنسبحانهفأخبر1[،ط17]الانسان/سقسبيلا!(

أخلصواأولئاشلأنمنها؛يمزحالأبرارشرابأنصرفا؛المقربون

شرابهم.فمزج،مزجواوهؤلاء،شرابهمفأخلص،للهكلهاالاعمال

يخظرون!الأرابكعلى!نعيولفىالأثرارإن):تعالىقولههذاونظير

رفى!حتمهومشكمخؤمبرحيقمنيسقؤن!افعيصوجوههو!رةفىتغرف

بهاي!شربعئنا!قمتنييرمناج!وعنى!اتسننافسونفيتناهنسذلك

2[.ط22]المطففين/!(الممزبوت

،السورةأولفيبالكافور؟بشيئينشرابهممزاجعنسبحانهفأخبر

وفي،الرائحةوطيبالبردمنالكافورفيفإنآخرها،فيوالزنجبيل

باجتماعلهميحدبوما،الرائحةوطيبالحرارةمنالزنجبيل

وأطيبأكملأخرىحالة-الآخرإثرعلىأحدهماومجيء-الشرابين

الآخر،بكيفيةمنهماكلكيفية)1(وتعتدل،بانفرادهمنهماكلمنوألذ

في]801/ب[والزنجبيل،السورةأولفيالكافورذكرموقعألطفوما

يجيءماالبردمنوفيهبالكافور،أولامزحشرابهمفإناخرها،

فيعدله.بعدهالزنجبيل

منلذيذاننوعانوأدهما،الأولىغير)2(الثانيةالكأسأنوالظاهر

بزنجبيل.مزح]83/ب[:والثاني،بكافورمزج:أحدهما،الشراب

)1(

)2(

"ب،د":"يعدل".في

."الثاني":د"،ب"في
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فيوبردهبالكافورشرابهممزحعنأخبرسبحانهفإلهوأيضا؛

والوفاءوالصبر،والايثار،،الخوفحرارةمنبهوصفهممامقابلة

علىأوجبوهماوهوبأضعفها،بوفائهمنبهالتيالواجباتبجميع

ولهذا،عليهماللهأوجبهماوهوبأعلاها،الوفاءعلىبالنذرأنفسهم

منالصبرفيفإن،(12ا!نسان/أوحرلير!(بما!برواجنةوجزلهم):قال

جزائهمفييكونأناقتضىما؛شهواتهاعنالثفسوحبسالخشونة

والخشونة،الحبسذلكيقابلماالحريرونعومة،الجنةسعةمن

جمالوهذا،ظواهرهمجمالهذاوالسرور،النضرةبينلهموجمع

وبواطنهم،الاسلامبشرائعظواهرهمالدنيافيجملواكما،بواطنهم

.الايمانبحقائق

خفحروإسئترقسندسثيابعنيهتم):السورةاخرفيتعالىقولهونظيره

:قالثمالظاهر،زينةفهذه21(،]الانسان/(ففؤمنأساوروطوا

.[12/لانسانا1!(طهوراشرابارئهخوسقحهغ)

ونقص.أذىكلمنله)1(المطهرالباطنزينةفهذه

ولافيهاألآتجورعلكإن):السلامعليهادملأبيهمتعالىقولهونظيره

.[11-1819أطه/!(تضسولافهاتطمؤالا!وانكتعرى

،بالعريالظاهرذلولا،بالجوعالباطنذليصيبهلاأنلهفضمن

بالضحى.الظاهرحرولا،بالظمأالباطنحرينالهلاوأن

يواريلباساعليهمأنزلألهنعمهمنعبادهعلىماعددههذاونظير

النسخ.جميعفيكذا)1(
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وهو،وقلوبهمبواطنهميزيناخرولباسا،ظواهرهمويزين،سواتهم

.اللباسين)1(خيرأدهوأخبر،التقوىلباس

الكواكب،بزينةالدنياالسماءزئنألهاخبارههذامنوقريب

وباطنها،بالنجومظاهرهافزينمارد،شيطانكلمنوحفظها

)2(.بالحراسة

الزادخيرأنأخبرثم،الظاهربالزادالحجأرادمنأمرهمنهوقريب

.)3(التقوىوهو،الباطنالزاد

لضتننىائدبفذلكن!و:يوسفعنالعزيزامرأةقولمنهوقريب

عنولذرودئو):قالتثم،وجمالهحسنهفأرتهن32(،]يوسف/فيه(

بالعفة.وزينته،باطنهبجمالفأخبرتهن.32(أيوسف/ءفاستغصحم(نفسه

تأمله.لمنالقرآنفيكثيروهذا

)1(

)2(

)3(

.الأعرافسورةمن)26(ايةإلىيشير

.الصافاتسورةمن7(و)6آيتيإلىيشير

.البقرةسورةمن()791ايةإلىيشير
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والأربعونالثامنالباب

ومصرفهوشرابهم،الجنهاهلطعامذكرفي

شبهون!مساوفو!!وعيونظئلثألمحئقينإن):تعالىاللهقال

فاقا):وقال،[4-143/المرسلاتأ!(كنت!لعملونبما!ئاواشربوا!طوا

حسايه!ملنيأفظننتإفى!كئئيةاقرءواهاؤممقوليمينهكئئواوفمق

بتآهنئأوالثربوأ!!وادانيقظوفها!عالؤجنةفى!زاضيةعيشؤفىفهو

وتقك):تعالىوقال،1-24[9/الحاقةأ!(الحالةألاياوفاشلفتص

كثيرةفبههةفيهال!ب[/01!]9تغملوتكنتؤبماأوزسنموهاالتىاتجنة

التىالجنةتثل!):تعالىوقال،73[72]الزخرف/!(يخ!ونئها

وقال،3[5الرعد/أ(وظلهأدابرلأ!رأنبلهااتخنهامنتخرىائمئقونوعد

ولافهالغولا؟سمامهاي!نزعون!ينونفضاولحوبفبهههصوأئددنهم):تعالى

ئخضو!زجيقمنيسقؤن):تعالىوقال،22-23[الطور/أ!(تآثيو

.[62-52/المطففينأ!(اتمننافسونفقيتافسلكذوفىم!ذختمو

(1)

اللهرضيجابرعن،الزبيرابيجدثمن"مسلمصحيح"وفي

ولا،ويشربونالجنةأهل"يأكل:غ!يماللهرسولقال:قالعنه

كريحجشاءذلكطعامهم،ببولونولايتغوطونولايمتخطون

".الننسلتلهمونكماوالتكبيرالتسبيحبلهمون،المساش

فما:قالوا:وفيهجابرعن،نافعبنطلحةروايةمنأيضاورواه

التسبيح،يلهمونالمسككرشحورشح"جشاء:قال؟الطعامبال

)91(.-)2835(رقم)1(
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.(1)"والحمد

الصحيحشرطعلىصحيحبإسناد"النسائيو"سنن"المسند"وفي

"جاء:قالأرقمبنزيدعن،عقبةبنثمامةعن،الأعمشحديثمن

أهلأنتزعم،القاسمأبايا:فقال!يمالنبيالىالكتابأهلمنرجل

نا،بيدهمحمدنفسوالذي،"نعم:قال؟ويشربونيأكلونالجنة

"،والشهوةوالجماعوالشربالأكلفيرجلمئةقوةليعطىأحدهم

،أذىالجنةفيوليسالحاجةلهتكونويشربيأكلالذيفإن:قال

المسككرشحجلودهممنيفيضرشحاأحدهمحاجةتكون":قال

")2(.بطنهفيضمر

منرجللمجمالنبي"أتى:ولفظهفي"صحيحه(")3(الحاكمورواه

يأكلونالجنةأهلأنتزعمألست،القاسمأبايا:فقالاليهود]84/أ[

فقال-خصمتهبهذاليأقرإن:لأصحابهويقول؟-ويشربونفيها

قوةليعطىأحدهمإن،بيدهمحمدنفسوالذي"بلى:!لمجيماللهرسول

)1(

)2(

)3(

.()2835(-)18رقم

)المنتخبمسندهفيحميدبنوعبد371(،و367)4/المسندفيأحمدأخرجه

رقمالزهدفيوهناد11478(،)6/رقمالكبرىفيوالنسائي263(،رقم

فيوأبونعيم7424(،)16/صحيحهفيحبانوابن،لهواللفظ09(،)63.

84(و)83رقمالفردوسوصففيحبيبوابن(،161)366/8(،)7/الحلية

وغيرهم.

والمؤلف.المقدسيوالضياءوأبونعيمحبانابنصححهوالحديث

حجرلابنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاففيولا،المطبوعفيعليهأقفلم

والنشورالبعثفيالبيهقيأخرجهلكن.(4671،4673)رقم(ه71و057)4/

به.موسىبنومحمدالحاكمعن)352(رقم
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فإن:اليهوديلهفقال،"والجماعوالشهوةوالمشربالمطعمفيرجل

حاجتهم":!لمجيماللهرسولفقال،الحاجةلهتكونويشربيأكلالذي

.ضمر"قدالبطنفإذا،المسكمثلجلودهممنيفيضعرق

،الأعرجحميدعن،خليفةبنخلفحدثنا:عرفةبنالحسنوقال

رسولليقال:قالمسعود،بنعبداللهعن،الحارببنعبداللهعن

يديكبينفيخر،فتشتهيهالجنةفيالطيرإلىلتنظر"إنك:ع!يمالله

)1(
.مشويا"

يأكلهطعاماولفيسلامبنعبداللهقصةفيأنسحديثتقدموقد

.)2(أثرهعلىوشرابهم،الجنةأهل

)1(

)2(

104()5/مسندهفيوالبزار)22(،رقمجزئهفيعرفةبنالحسناخرجه

)353(.رقمالبعثفيوالبيهقي)3202(،رقم

به.خليفهبنخلفعنجماعةورواه-

الضعفاءفيوالعقيلي)858(،رقممسندهفيالشاشياخرجه

الجئةصفةفيالدنياابيوابن)2/273(،الكاملفيعديوابن)1/268(،

وغيرهم.)353(رقمالبعثفيوالبيهقي1(،.)4رقم

ابنقالبلجذا،ضعيف:الكوفيالأعرجحميدعلىمدارهوالحديث

".موضوعةكلهاكأئهانسخةمسعودابنعنالحاربابنعن"يروي:حبان

مسعود،ابنعنالحارثابنعنالأحاديث"وهذه:عديابنوقال

.".عليها.يتابعولابمستقيمةليستاحاديث

والذهبيوالبوصيريعديوابنالعقيليضعفهوقد،باطلوالحديث

وغيرهم.

)3723(.رقمالبخاريعند
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خبزةالقيامةيومالأرض:"تكونالخدريسعيدأبيوحديث

.")1(الجنةلأهلنزلابيدهالجباريتكفؤهاواحدة

إدريسحدثنا،منقذبنإبراهيمحدثنا،الأصمأنبأنا:الحاكموقال

عن،موهببناللهعبيدعنالمختار،بنالفضلحدثني،يحيىابن

قال:قال-عنهالله-رضيحذيفةعن،الخطميمالكبنعصمة

إنها:بكرأبوفقال،البخاتيامثالطيراالجنةفيإن":لمجي!اللهرسول

أبايايأكلهاممنوأنت،يأكلهامنمنهاأنعم:قال،اللهرسوليالناعمة

.بكر")2(

عبدأنبأنا،طالبأبيبنيحمىحدثنا،الأصموأنبانا:الحاكمقال

تعالى:قولهفيقتادةعنسعيد،أنبأنا،]011/ب[عطاءبنالوهاب

يا:قالبكرأباأنلناذكر:قال2[1/]الواقعة!(لمجثصتهونممافيولخر)

"من:قال،ناعمونأهلهاكماناعمةالجنةطيرلأرىإني،اللهرسول

تأكلأناللهعلىلأحتسبوانى،البخاتيأمثالوإنها،منهاأنعميأكلها

.بكر")3(أبايامنها

)1(

)2(

)3(

)2927(.رقمومسلم)6155(،رقمالبخاريعند

)354(.رقموالنشورالبعثفيالبيهقياخرجه

قالالبصريالمختاربنالفضلفيهقلت:.غريب:العراقيقال

حجر:ابنوقال،"بالأباطيليحدبمنكرةوأحاديثه،مجهول"هو:ابوحاتم

جدا".ضعيفوهوالمختار،بنالفضلعلى"مدارها

243(.)6/والإصابة96(،)7/والتعديلالجرح:انظر

)355(.رقموالنشورالبعثفيالبيهقياخرجه

مرسل.والحديث،قتادةإلىحسنوسنده
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عن،البصرةأهلمنرجلايوبأبيعن،قتادةعنالاسنادوبهذا

علتهميطافميو:تعالىقولهفي-عنهماالله-رضيعمروبنعبدالله

صحفةبسبعينعليهم"يطاف:قال،71[]الزخرف/(ذهيفنبصحاف

")1(.الا!خرىفيليسلونفيهاصفحةكل،ذهبمن

عبدالله)2(ابيهعن،شهابابناخيابنحدثني:الدراورديوقال

الكوثر:فييقول-عنهاللهرضي-مالكبنأنسسمعانهمسلمابن

وأحلى،اللبنمنبياضاأشدربيأعطانيهنهرهو":!يماللهرسولقال

:الخطاببنعمرفقال،الجزر"كأعناقأعناقهاطيورفيه،العسلمن

.منها")3(انعم"آكلها:لمجيماللهرسولفقال،لناعمةاللهرسولياإنها

)1(

)2(

)3(

تفسيرهفيوالطبري)356(،رقموالنشورالبعثفيالبيهقيأخرجه

مختصرا.)25/69(

مالكابن-حبيب-ويقال،يحيىهوهذاابوأيوب،صحيحوسنده

06-62(.)33/الكمالتهذيب:انظر.العتكيالأزدي

خطأ.وهو"و"عبدالله"أبيه"بين""عن:د"،ب"في

)192(.رقموالنشورالبعثفيالبيهقيأخرجه

مسلمةبنوعبداللهالقزازعيسىبنومعنسعدبنإبراهيمورواه-

مسلمبنعبداللهبنمحمدعنكلهمفيه"،اضطرب"لكنهوأبوأوشىالقعنبي

بدل"أبوبكر"سعدبنإبراهيمقاللكن؛نحوهفذكرهانسعنابيهعن

"عمر".

الحوضفيرويفيمامخلدبنوبقي)3/236،237(،احمداخرجه

برقموالترمذي)8701(،رقمالشريعةفيوالاجري)31(،رقموالكوثر

وغيرهم.)97(الجنةصفةفيالدنياابيوابن)2542(،

.فذكرهأنسعنمسلمبنعبداللهعنعمروبنجعفرورواه-
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"أبوفقال:وقال،شهابابنأخيابنعنسعدبنابراهيمتابعه

كز"بذر"هر".

عن،صالحبنعبداللهحدثنا:الدارميسعيدبنعثمانوقال

قولهفيعباسابنعن،طلحةابيبنعليعن،صالحبنمعاوية

فيهالا)،"الخر":تر[18]الواقعة/(!فعينئنوكأس):تعالى

تعالى:قولهرى،"صراعفيها"ليس)1(:يذ47[]الصافات/(غؤلم

تعالى:نرله،"عترلهملاتذب":تر91[]الواقعة/(يتردؤنولا)

)1(

.وغيره)03(رقموالكوثرالحوضفيمخلدبنبقيأخرجه

عنمحفوظا(كان)إنالهادبنويزيدبكرأبيبنالوهابعبدورواه-

.نحوهفذكرهأنسعنالزهريشهابابنعنمسلمبنعبدالله

والكوثر"الحوضفيروي"فيمامخلدبنوبقي022(،)3/أحمدأخرجه

وغيرهم.324()03/نفسيرهفيوالطبري)32/33(،رقم

قالهمرفوعا-أنسعنالزهريعنمحفوظا-كانإنسعدبنالليثورواه-

بكر.لأبي

)88(.رقمالفردوسوصففيحبيبابنأخرجه

".غريب"حسنالنسخبعضوفي"حسن"،:الترمذيقال

حفظهفيمسلمبنعبداللهبنمحمدفإن،أصحعبدالوهابطريق:قلت

ابنعنهوالراوي،جهالةفيهأميهبنجعفرابنهوعمروبنوجعفر،مقال

.الزهريعنغريبوالحديث،بالتحديثيصرحولمإسحاق

"إن:رفعهأنسعنثابتعنالفمبعيسليمانبنجعفرعنسيارورواه-

.نحوه."..بكرأبوفقالالجنةشجرفينرعىالبختكأمثالالجنةطير

والصواب،نظروفيه،إسنادهالعراقيوصخح221(،)3/أحمدأخرجه

الاسناد.ضعيفأله

"."جمنسقط
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مختو2(رحيسن):ول،"سذنب":برل[43/النبأ](!قاهادكأسما)

.")1(بالمسكختم"الخمر:يقول25[]المطففين/

المطففين/26[.أ(م!ذ)ختماومسعود:ابنعن،علقمةوقال

.")2(يختمبخاتموليس،خلطه":قال

)1(

)2(

)357(.رقموالنشورالبعثفيالبيهقيأخرجه

لقيوإنما،عباسابنمنيسمعلمطلحةأبيبنوعلي،حسنوسنده

التفسير.منهفسمعمجاهدا

094(.)02/الكمالتهديبانظر

بهصالحبنعبدادلهعنعليعن،ببعضهمفزفاالطبريوأخرجه

(601و1.وه)03/91و)27/175(في

فيوهبوابن)277(،رقم-نعيمروايةالزهدفيالمباركابنأخرجه

الجنةصفةفيالدنياأبيوابن)334(،رقم)1/143(الجامعمن-التفسير

رقمالبعثفيوالبيهقي)03/601(،تفسيرهفيوالطبري)131(،رقم

وغيرهم.)935(

عنمعاويةبنزيدعنسليمبنأشعثعنالثوريسفيانطريقمن

فذكرهمسعودابنعنعلقمة

:الثوريخولفوقد-

أشعثعنكلهموإسرائيلوشريكوأيوبزائدةوالأحوصأبوخالفه

علقمة(قول)منبه

هؤلاءمثلالافأربعةكانوا"لو:فقالذلكعنالقطانيحيىوسئل

".منهمأئبتسفيانلكان

وسفيانقداجتمعوا،"هؤلاء:فقالذلكعنمهديبنعبدالرحمنوسئل

".بهلاباسوالانصاف،منهمأثبت

51(.)1/حبانلابنالمجروحينانظر

وسكت=)6/317(الثقاتفيحبانابنذكرهمعاويةبنزيدفيهوالأئر



الخاتمة،فهومنيخالطهمسكاخرهأن-أعلموالله-يريد:قلت

الخاتم.منليس

)ختمه:تعالىقولهعنعلقمةسالت:معاويةبنزيدوقال

ليست":علقمةليفقالمسك(،)خاتمهفقرأ26[]المطففين/(م!ك

ألم،خلطه:ختامه:علقمةقال(م!كختمه)اقرأهاولكن،خاتمه

لكذا،مسكمنخلطهإن:للطيبتقولنسائكممنالمرأةإلى)1(تر

.وكذا")2(

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنامنصور)3(:بنسعيدوذكر

يجدون:والمختوم،الخمر:"الرحيق:مسروقعن،مرةبنعبدالله

)1(

)2(

)3(

.راويانعنهوروى،البخاريعنه

به.لابأسفالاسنادوعليه

."أن"هـ"د،،،جب"في

والبيهقي(،601)03/تفسيرهفيوالطبري)67(،رقمالزهدفيهنادأخرجه

.36(0)رقمالبعثفي

أقربفهوعلقمةيسألهناوهو-فيهالكلامتقدم-العبسيمعاويةبنزيدوفيه

الجملة.فيالضبطإلى

ثابت.فالاسنادوعليه

مثله.بهمنصوربنسعيدطريقمن)361(رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

.()137رقمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن،)64(رقمالزهدفيهنادرواهلكن

به.معاويةأبىعنوداود""هنادكلاهماالضبيعمروبنداودعن

الصحيح.هووهذامسعود"ابنعن"وزاد

إؤله.علىمقتصرا-مسعودابنوذكر-بهالأعمشعنوكيعورواه

.وغيره)66(رقمهنادأخرجه
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".المسكطعمعاقبتها

وصاج!):تعالىقولهفيعبداللهعن،مسروقعنالاسنادوبهذا

ويشربها،اليمينلأصحاب"يمزج:قال27[]المطففين/!(تستنيصمن

.صرفا")1(المقربون

لمنويمزج،صرفاالمقربونمنها"يشرب:عباسابنقالوكذلك

)2(
."رم

طينه":سرل26[]المطففين/(م!لي)ختمهو:مجلررلل

مسك")3(.

)1(

)2(

)3(

وكأنه-،منهاوضحالايةولفظ.تفسيرإلىيحتاجالتفسيروهذا

مثله.بهمنصوربنسعيدطريقمن)362(رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

لابنالزهدعلىزوائدهفيوالمروزي،)65(رقمالزهدفيهنادوأخرجه

.(0/3801)والطبري،(1)522رقمالمبارك

ابنيذكر"ولمقولهمسروقعنعبداللهعنالأعمشعنجريرورواه-

مسعود(".

.(944)4/الوسيظتفسيرهفيالواحديأخرجه

.مسعودابنعنصحيحثابتوالأثر

تفسيرهفيوالطبري)3545(،رقم092()2/تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه

وغيرهم.)363(رقمالبعثفيوالبيهقي،(03901/)

.5(00)3/التعليقتغليقانظر،صحيجوسنده

)364(رقمالبعثفيوالبيهقي)03/701(،تفسيرهفيالطبريأخرجه

وغيرهما.

.5(00)3/التعليقتغليقانظر.حسنوسنده

304



.()1الدرديمنالاناءاسفلفييبقىا[]85/مايريد-أعلموالله

ابنعن،جابرعن،شيبانحدثنا،ادمحديثمن:الحاكموذكر

26[،]المطففين/(م!ك)ختمهو:قولهفيالدرداءأبيعن،سابط

رجلاانلو،شرابهماخربهيختمونالفضةمثلابيضشرابهو":قال

ريحوجدإلاروحذويبقلم؛أخرجهاثمفيهيدهادخلالدنياأهلمن

طيبها")2(.

العيناسم:"التسنيم:قالعطاءعن،شيبةأبووحدثنا:ادمقال

الخمر")3(.بهيمزجالتي

عن]111/ب[حصينأنبأنا،هشيمحدثناأحمد:الإماموقال

34[]النبأ/غسصادهاقا():قولهفيعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمة

)1(

)2(

)3(

)1/304(.الصحاح،اسفلهفيمايبقى:الشيءدردفي

مثله.بهالحاكمعن)365(رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

ابيوابن)276(،رقم-نعيمروايةالزهدىفيالمباركابنوأخرجه

)03/701(.تفسيرهفيوالطبري)013(،رقمالجئةصفةفيالدنيا

مثله.يهجابرعنورجلحمزةأبيطريقمن

بنوعبدالرحمنفيه،متكلمالجعفيجابرفيهالاسنادضعيفوالأثر

الدرداء.ابيمنيسمعلمسابط

)17/125(.الكمالتهذيب:انظر

مثله.بهالحاكمعن)366(رقمالبعثفيالبيهقياخرجه

المقدسي،ابوشيبةالشاميرزيقبنشعيب:هووأبوشيبة،حسنوسنده

524(.)12/الكمالتهذيب:انظر.الخراسانيمسلمابيابنهووعطاء



:يقولالعباسسمعتورمإلما:قال،"الممتلئةالمتتابعة"هي:قال

.لنا")1(وادهقاسقنا

كأس!منالأتراريمثربوتإن):تعالىقولهعلىالكلامتقدموقد

]الانسان/(تفج!بميفخرونهااللهعبادبهايشربعينا!!افورامزاجهاكات

لشمنفيهاغتنا!زنجبيلا!قاجها؟نكأسمافيها)وبمتقؤن:قولهوعلى5-6[

.[)2(-1718/]الانسانسلسيلأ!(

و"سبيلا"،وفاعلفعلمنمركبةجملة"سلسبيلا":فرقةفقالت

.إليها)3(سبيلاسلأي،المفعولعلىمنصوب

للعيناسموهي،مفردةكلمةالسلسبيلوانمابشيىء،هذاوليس

اللفظة،اشتقاقفيومجاهدقتادةشفى)4(وقد،صفتهاباعتبارنفسها

)1(

)2(

)3(

)4(

مثله.بهأحمدالإمامطريقمن)358(رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

عن)3/105(التعليقتغليقفيكماتفسيرهفيحميدبنعبدوأخرجه

مختصرا.نحوهبههشيم

دهاقا(.كأسااسقنا...)وفيهنحوهبهحصينعنالمهلببنيحى-رواه

أيام:باب)56(الصحابةفضائل)66(صحيحهفيالبخاريأخرجه

)3627(.رقم(5913)3/الجاهلية

)193-293(.صانظر

عنه.اللهرضيعليعن(171)6/تفسيرهفيالماورديذكره

السمعاني:وقال.عنهادلهرضيعليعن:أي"ولايصح":الجوزيابنقال

".العلمأهلقولمنوليس،باطلتأويلوهوأبعد،فقدذلكقال"ومن

)6/911(.للسمعانيالقرانوتفسير)8/438(،المسيرزادانظر

خطأ.وهو"سعى"،هـ""أ،بفي

504



الاشتقاقمنوهذا.شاؤوا")1(حيثيصرفونهالهمسلسة":قتادةفقال

وقالالجرية")3(،حديدةالسبيلمجاهد:"سلسةوقالالأكبر)2(.

".منازلهموفي،الطرقفيعليهموالمقاتلان)4(:"تسيلابوالعالية

جريتها.وحدةسلاستهامنوهذا

.()والمذاقالطعمطيبةمعناها:اخرونوقال

السلاسة،غايةفيكانلماصفة:"سلسبيل:إسحاقأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والطبري)3437(،رقم271()2/تفسيرهفيعبدالرزاقاخرجه

.)92/218(

.فذكرهقتادةعنمعمرعن

منقاد":"أيمستقيدا)سلسة:قالقتادةعنعروبةأبيبنسعيدورواه-

ماؤها(.

.قتادةعنصحيحأثروهو)92/218(.الطبريأخرجه

خطا.وهو"الاكثر"""جفي

رقمالزهدفيوهناد)3436(رقم271()2/تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه

.(912و2182/)9والطبري()69

.مجاهد.عننجيحأبيابنعنوشبلالثوريطريقمن

سلسة:شبلولفظ.الجرية-شديدة:روايةوفي-حديدة:الثوريولفظ

مجاهد.عنصحيحأثر.وهوالجرية

.سليمانبنومقاتل،حيانبنمقاتل:هماالمقاتلان

)3/432(،"العلوم"بحرالسمرقنديتفسيرفيعنهماالنقلهذاوانظر

الماورديوتفسير)91/143(،القرانلأحكامالجامعالقرطبيوتفسير

)8/792(.للبعويالتنزيلومعالم171(،)6/

142(.)91/للقرطبيالقرانلأحكامالجامعانظر

604



بذلك.العينفسميت

وليس،للماءصفةأنة:سلسبيلفيالصواب":الأنباريابنوقال

بحجتين:ذلكعلىواحتج."للعينباسم

يصرفلمللعيناسماكانولو،مصروفسلسبيلبأن:إحداهما

والعلمية.للتأنيث

حلوقهمفيتنسل"أنهامعناه:قالعباسابنأن:الثانية

انسلالا")1(.

فلاقتضاء:الصرفأمامنهما،واحدةفيلهحجةولا:قلت

العينأنعلىيدلفإنما:عباسابنقولوأما.كنظائرهلهالايرؤوس

.)2(والسهولةالسلاسةصفةباعتباربذلكسميت

والفاكهةواللحمالخبزفيهالهمأنالنصوصهذهتضمنتفقد

الدنيافيوليس،والخمرواللبنالماءمنالأشربةوأنواع،والحلوى

مالاالتفاوتمنفبينهاالمسمياتوأماالأسماء،إلآالاخرةفيمما

البشر.يعلمه

.نار؟الجنةفيوليساللحميشوىفأين:قيلفإن

.ب)كن(يشوىبأنهبعضهمهذاعنأجابفقد

)1(

)2(

171(.)6/تفسيرهفيالماورديذكره

وزاد)6/911(،السمعانيوتفسير261(،)5/للزجاجالقرانمعانيراجع

)8/438(.الجوزيلابنالمسير

704



إليهم.بهيؤتىثم،الجنةخارحيشوىبأنه:اخرونوأجاب

)1(العليمالعزيزقدرهابأسبابالجنةفييشوىأنه:والصواب

على،والطعامالثمرلانضاحأسباباهناكقذركما،واصلاحهلانضاجه

شيئا.تفسدولاتصلحنارفيهايكونأنلايمتنعأنه

و"المجامر":الالوة")2(،:"مجامرهمقالأنهع!ممعنهصحوقد

العود:و"الألوة".بإحراقهيتبخرالذيالبخوروهومجمر،جمع

لهملتسطع،بإحراقهيتبخرون:أي،بهيتجمرونأنهمفأخبر.المطرى

رائحته.

مماتفيءانبدلاوالظلالظلالا،الجنةفيانسبحانهأخبروقد

![65]يس/!(!يهونلأرآبكاعلىذرفىوازوجهن!):فقالبلهايقا

.[14/المرسلاتأ!(وعيودزظنلفالمئقينإن):لىتعالوقا

.[57النساء/أطليلا!(ظلأونجلخ):تعالىوقال

سبحانهوالله،بهاتتمأسباباتستدعيوالتجمروالحلوىفالأطعمة

إلالاإله]112/ب[ومليكهشيءكلربوهو،والمسببالسببخالق

الجشاءمنالطعامتصرفأسباباسبحانهلهمجعلوكذلكهو،

سببوذاك،إخراجهسببفهذا،جلودهممنيفيضالذيوالعرق

الطعامذلكيطبخماالحرارةمنأجوافهمفييجعلوكذلك،إنضاجه

الثمارمنهناكماوكذلكوجشاء،رشحالخروجهويهيئه،ويلطفه

)1(

)2(

"."هـ":"الحكيمفي

231(.)ص/فيتقدم

804



أوراقسبحانهويجعلينضجها،ماالحرارةمنلهايخلقوالفواكه

]86/ا[الخالقوهوواحد،والاخرةالدنيافرفيظلالا،الشجر

مظهروالأسباب،والاخرةالدنيافي)1(يجعلهماوالحكمبالأسباب

لورودالعبدمنالتعجبيقعولهذا،تختلفولكنها؟وحكمتهأفعاله

وربما،المألوفةالمعهودةالأسبابغيرأسبابعلىسبحانهأفعاله

وإلا؛والطلمالجهلمحضوذلكوالكفر،الانكارعلىذلكحمله

ومسئباتأخر؛أسبابعنمقصرةوتعالىسبحانهقدرتهفليست

أسبابهعنالمشهودالعالمهذافييقصرلمكمامنها؛ينشئها

ذلك.منعليهبأهونهذاوليس،ومسبباته

بالعيانفيهاوتعالىسبحانهالربأنشأهاالتيالأولىالنشأةولعل

اللبيب.تأملهاإذابهاوعدناالتيالثانيةالنشأةمنأعجب-والمشاهدة

والماء،الغليظةالتربةهذهبينمنوالثمارالفواكههذهإخراجولعل

منإخراجهامنالعقلعندأعجب=لهاالمناسب)2(والنوىوالخشب

وهوائها.ومائهاالجنةتربةبين

منولدسةوشرابودواءغذاءهيالتيالأشربةهذهإخراجولعل

)3(،س.
الجنةفيأنهاراإجرائهامنأعجب=ذباب!يومن،ودمدرببين

أخر.بأسباب

)1(

)2(

)3(

"."ب،د":"يخلقهفي

.""الهواء:هـ"،د،ب"في

النحل.:بالذبابويعني،""قيئ:("،جب،ا"في
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منالحجارةعروقفي)1(والفضةالذهبجوهريأخراجولعل

ولعلأخر.أسبابمنهناكإنشائهامنأعجب-وغيرهاالجبال

البيضالقبابأنفسهاعلىوبنائهاالقر،دودلعابمنالحريرإخراج

عنهتتفتقأكماممنإخراجهمنأعجب=بناءأحكموالصفروالحمر

منها.وأنشىء،فيهاأودعقد،هناكشجر

السحابظهورعلىوالأرضالسماءبينالماءبحارجريانولعل

أخدود.غيرفيالجنةفيجريانهامنأعجب-

وجعلها،فيهاالتفكرإلىعبادهدعاالتياللهآياتفتأمل،وبالجملة

وملكه،وحكمته)2(مشيئتهفيوعلة،قدرتهكمالعلىدالةايات

أمرمنبهأخبرماوبينبينهاوازنثم،والالهيةبالربوبيةتوخدهوعلى

لها،شاهدة،تلكعلىشيءأدلهذهتجدوالنار-والجنةالاخرة

وملكواحد)3(،وخالقواحد،ورل!،واحدةمشكاةمنوتجدهما

.يؤمنونلالقومفبعدا،واحد

)1(

)2(

)3(

("."هـ(":"منفي

"وعلمه:"ا"حاشيةعلىونسخة"هـ"وفي،"ومشيئته"وعلمه،د":"بفي

".مشيئتهفي

د،هـ".،،ج"بمنواحد""وخالققوله

041



والأربعونالتاسعالباب

وصفاتهاوأجناسها،ويشربونفيهايأكلونالتيانيتهمذكرفي

]الزخرف/(واترالجذهيمنبصمافعلتهميطاف):تعالىاللهقال

وقال."ذهبمنبقصاع":الكلبيقال،صحفةجمع:فالصحاف71[

قال،صحاف:الجمع،عريضةمسلنطحةقطعة:"الصحفة:الليث

[]113/ب:الأعشى

)1(الرحالتحتوالضامزاتءالفض!منوالصحافوالمكاكيك

المستدير:"الكوبالفراء:قال،كوبفجمعالأكوابوأما

:لعديوأنشد،لهأذنلاالذيالرأس

)2(بالكوبالغيدعليهيسعىأبوابهتصفقمتكئا

قاللها")3(،خراطيملاالتيالأباريق:الاكواب":أبوعبيدةوقال

وقال.")4(لهعروةلامستديرإناءوهو،كوب"واحدها:إسحاقأبو

"هي:مقاتلوقال.(")اذانلهاليستالتيالأباريقهي":عباسابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأعشىديوانفيالبيتوانظر8191(،)2/للازهرياللغةتهذيبانظر:

)167(.ص

)3/37(.للفراءالقرآنمعانيانظر

."الأباريق"بدل"الأبارق"وفيه،2(60)2/القرآنمجازانظر

941(.)4/للزجاجواعرابهالقرانمعانيانظر

عليه.اقفلم
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.")1(عرىلهاليسالرأسمستديرةأواني

لاالتيالأباريق:الاكواب"صحيحه")2(:فيالبخاريوقال

.لها"خراطيم

منكأتم!وأباريئبآتراب!مخلدونولدعليهتم)يطوف:تعالىوقال

.[1ط17/الواقعةأ!(معيهؤ

لهايكنلم)3(فإن،خراطيملهاالتيالأكوابهي:الأباريق

الصفاءوهو،البريقمنإفعيل:وإبريق.أكوابفهيعرىولاخراطيم

لموإن؛إبريقشكلهعلىكانماسميثم،صفائهمنلونهيبرقالذي

منيرىالقوارير،صفاءفيالفضةمنالجنةوأباريقصافيا،يكن

ومنه،لونهلبريق،إبريقاالسيفتسمىوالعرب،باطنهافيماظاهرها

احمر:ابنقول

)4(وجاملزهاءذاحيالتهلكجعبةوعلقتإبريقاتعلقت

.(")براقةكانتإذابريقإ"امرأة:"ائلحياني"نوادروفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

312(.)3/إليهالمنسوبمقاتلتفسيرانظر

صفةفيماجاء:باب)8(،الخلقبدء"63("فيالبخاريصحيحفياتذي

ولاعروة،لهاذنمالا:"والكوباللفظبهذا1184()3/مخلوقةوألهاالجنة

.بولاق:ط(171)4/وانظر."والعرىالآذانذات:والأباريق

أ"."منسقط

)1/316(.للأزهرياللغةتهذيبفيالبيتانظر

316(.)1/للأزهرياللغةتهذيبانظر
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قواريرأ!كانتواكوابافضؤمنئايؤ]88/أ[لجئهمولطاف):تعالىوقال

.[1-51/لانسان]ا!(لفديم!قذروهافضؤمنقواريرا

الانيةتلكمادةعنوتعالىسبحانهفأخبر،الزجاجهي:فالقوارير

الأشيا.ءاحسنمنوهذا،وشفافتهالزجاجبصفاءوالها،الفضةمنألها

:فقالزجاجمنالقواريرتلككونتوهمسبحانهوقطعوأعجبها،

قوارير":واشبيوالكلبيومقاتلوقتادةمجاهدلظ،فضؤ(منقوارل!إ)

القوارير.وصفاءالفضةبياضلهافاجتمع،")1(الفضةمنالجنة

وفرشهاوسررهاالأنهارمنالجنةفيما"كل:قتيبةابنقال

:عباسابنقالكماالعباد،صنعةمنالدنيافيلمامخالفوأكوابها

فيوالأكوابالأسماء")2(،إلآالجنةفيمماشيءالدنيافي"ليس

نأتعالىاللهفأعلمناقوارير،منوتكون،فضةمنتكونقدالدنيا،

علىوهذا:قالالقوارير،وصفاء،الفضةبياضلهاأكواباهناك

)كائهن:تعالىكقولهوهذا،فضةمنكألهاقواريرأراد،التشبيه

)1(

)2(

)8/692(،للبغويالتنزيلومعالم)92/215-217(،الطبريتفسير:انظر

312-313(.)3/مقاتلوتفسير

رقمالأعمشعننسختهفيووكيع)3،8(،رقمالزهدفيهنادأخرجه

)1/174(،والطبري)261(،رقمالبقرةتفسيرهفيحاتمابيوابن)1(،

الجنةصفةفيوأبونعيم)4617(،العاليةالمطالبفيكمامسندهفيومسدد

وغيرهم.(421)رقم

شيءلايشبه:قالعباسابنعنظبيانأبيعنالأعمشعنطرقمن

.الثوريعنالأشجعيلفظهذا.الأسماء"إلآالدنيامافيالجنةفيمما

ثابت.صحيحأثروهو
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صفاءفيالمرجانألوانلهنأي58(،]الرحمن/!(والمرجاناثياقوت

.(1)"الياقوت

هناهاو"من"،فضةمنألهاصريحةالايةفإن،عليهمردودوهذا

يشبهأنهبذلكيرادولا،فضةمنخاتم:تقولكماالجنسلبيان

وهيفضةمنكونهاعليهأشكلولعله،الفضةومادتهجنسهبل،الفضة

.ذكرناهلمااشكالذلكفيوليس،الزجاجوهو،قوارير

،مخصوصبقدرالشيءجعلالتقدير:(نقدلمإ)قذروها:وقوله

ينقصولاعليهيزيدلارئهم)2(،قدرعلىالآنيةهذهالصناعفقدرت

ولو،التذاذهلنقصرثهعننقصفلو،الشاربلذةفيأبلغوهذا،منه

،)3(
الباقي.منوسآمةملالةلهحصلمنهيسئرحتىدز

.)4(المفسرينجماعةقولهذا

لافضل]114/ب[،أحدهمرفيعلىالكأس"قدروا:الفراءقال

.(")الشرابالدوهو،رئهعنعجزولا،فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)08-81(.صالدينوريقتيبةلابنالقرآنمشكلتأويلانظر

خطأ.وهو"زئهم":هـ"،"جفي

سورم:وشرابهطعامهمنفلاناسأريقال:الليثقاليفَضل،اييسئر:

اللغةتهذيبانظر:،سورهشيءكلوبقية:قال،بقئةمنهابقىإذاوذلك

.(22951/)للأزهري

".المفسرين"من"أ":حاشيةعلىونسخة"هـ"،في

)3/217(.لهالقرانمعاني:انظر
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إليهيحتاجونماقدرعلىالاناء"جعلوا:الزجاجوقال

.(1)"ويريدونه

ثميقدرونها،يسقونللذينالتقديرأبوعبيد:"يكونوقال

قدروا،والخدمللملائكة"قدروا"فيالضميرأنيعني".يسقون

منه)2(ينقصولا،الكففيهمقلعليهيزيدفلا،الريقدرعلىالكأس

.تقدمكماالزيادةالنفسفتطلب

أنفسهمفيقدرواأي،الشاربينعلىيعودالضمير:طائفةوقالت

.وأرادوهقدروهمابحسبالأمر)3(فجاءهم،شيئا

والنه.القوللهذامستلزمفهو،وأبلغأحسنالجمهوروقول

أعلم.

أبووقال")4(.فيهبماالاناء"هو:عبيدةأبوفقال،الكأسوأما

معإناءلكلالكأسويقع،خمرفيهكانإذاالاناء:"الكأس:إسحاق

.(")شرابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والكلبيعطاءقولوهوبالخمر،الكأسفسرواوالمفسرون

026(.)5/لهلىاعرابهالقرانمعانيانظر

،د،هـ".،ج"بمن

"د".فيليس

)2/916(.القرانمجازانظر

عطيةلابنالوجيزوالمحرر)3/691-791(،سيدهلابنالمخصصانظر

.)15/363(
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به:عنىفإنما،القرانفيكأس"كل:الضحاكقالحتى)1(،ومقاتل

الخمر")2(.

الكأسفيماالمقصودفإن:والمقصودالمعنىإلىمنهمنظروهذا

والمحلللحالاسمايكونماالأسماءمنفإن،وأيضا.معهالاناءلا

ولمحلهللماءاسمالنهرفإن.والكأس،كالنهر:ومنفردينمجتمعين

يجيءولهذا.والقرية،الكأسوكذلك،انفرادهعلىمنهماولكل،معا

معا.والأمران،فقطوالمسكن،فقطالساكنبهمرادا)3(القريةلفظ

الأشعريموسىأبيحديثمن"الصحيحين")4(فيأخرجاوقد

وماانيتهماذهبمنجنتان":قاللمجي!اللهرسولأن-:عنهاللهرضي-

نأوبينالقومبين"ومافيهما:وماانيتهمافضةمنوجنتانفيهما،

."عدنجنةفيوجههعلىالكبرياءرداءإلاربهمإلىينظروا

"إن:!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنأيضاوفيهما

يلونهموالذين،البدرليلةالقمرصورةعلىالجنةيدخلونزمرةأول

يتغوطونولالايبولون،إضاءةالسماءفيدريمكوكبأشدعلى

المسك،ورشحهم،الذهبأمشاطهم،يتفلونولاولايمتخطون

خلق]88/ا[علىأخلاقهم،العينالحوروأزواجهم،الألوةومجامرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.313()3/مقاتلتفسير:انظر

34(.)23/تفسيرهفيوالطبري)72(،رقمالزهدفيهثادأخرجه

صحيح.وسنده

"يرادإ.:"د"في

ص)602-702(.فيتقدم
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فيذراعاستونالسلامعليه،ادمأبيهمصورةعلىواحد،رجل

السماء")1(.

لمجيوالنبيأناليمانبنحذيفةحديثمن"الصحيحين")2(وفي

صحافها)3(،فيولاتأكلوا،والفضةالذهبانيةفيتشربوا:"لاقال

."الاخرةفيولكمالدنيافيلهمفإنها

حدثنا،شيبانحدثنافي"مسنده":الموصلييعلىأبووقال

كان-:عنهاللهرضي-أنسقال:قالثابتحدثنا،المغيرةبنسليمان

إذاعنهفيسألالرؤياالرجلرأىفربماالرؤيا)4(،تعجبهجم!ي!اللهرسول

فأتته.إليهلرؤياهأعجبكانمعروفعليه()أثنىفإذا،يعرفهيكنلم

المدينةمنفأخرجتأتيتكأنيرأيتاللهرسوليا:فقالتامراة

فلانفإذافنظرت،الجنةلها)6(انتحتوجبةفسمعت،الجنةفأدخلت

اللهرسولكانرجلا،عشراثنيفسمت،فلانابنوفلان،فلانابن

تشخبطلسثيابعليهم،بهمفجيء،ذلكقبل)7(سريةبعثقدع!يم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ص)231-232(.تقدم

)6702(.رقمومسلم511(،)0رقمالبخاري

"صحافهما".:"ب"في

(".الحسنة"الرؤيابهسليمانعنوبهزعفانروايةمنأحمدعند

النسخ.وباقي،التخريجمصدرمنوالمثبت،"اتى""أ،ج":في

والمثبت"أيتجت"،"أ"؟حاشيةعلىنسخةوفيوالمسند"ارتخت""هـ"في

يعلى.وأبي،النسخباقيمن

العربلسانانظر:.وتحركتمالت:يعنيوانتحت.الشقطة:الوجبة

.)15/031-311(

"بمئل".يعلىأبيمسندفي
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فيهفغمسواالبنذخ)1(أوالبيذخنهرإلىبهماذهبوا:فقيل،أوداجهم

فيهاذهبمنبصحفةفأتواالبدر،ليلةكالقمرووجوهمفخرجوا،

منأكلواالآوجهمنيقلبونهافماشاؤوا،مابسرهمنفأكلوابسر،

السريةتلكمنالبشيرفجاء،معهموأكلتارادوا،ماالفاكهة

فدعارجلا،عشراثنيعذ)3(حتى،وفلانفلانأصيب)2(:فقال

:تقولوجعلت،فقصتهارؤياكقصي":فقال،المرأةمج!ي!اللهرسول

.")4(قالكما،وفلان،بفلانجيء

مسلم.شرطعلىوإسناده،بنحوه""مسندهفيأحمدالامامرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

"ا".منوالمثبت،الكلمتينهاتينضبطفيالنسخاضطربت

."...فأصيبوكذاكذاأمرنامن"كانيعلىأبيمسندفي

وباقي،يعلىأبيمسندمنوالمثبت"فعد"،"ا"فيوقععد"،"حتىقوله

النسخ.

فيحبانوابن)9328(،رقم)6/44-45(مسندهفيأبويعلىأخرجه

وغيرهم.26()7/النبوةدلائلفيوالبيهقي5406(،رقم)13/صحيحه

بنوموسىالقاسمبنوهاشماسدبنوبهزالصفارعفانورواه-

.نحوهبهالمغيرةبنسليمانعنكلهموابوهاشمالتبوذكيإسماعيل

الكبرىفيوالنسائي257(و)3/135المسندفياحمدأخرجه

صحيحهفيوابوعوانة26(،)7/النبوةدلائلفيوالبيهقي7622(،)4/رقم

531(.)1/المهرةإتحاففيكما

والمؤلف.حبانوابنأبوعوانةصححهوالحديث
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الخمسونالباب

وفرشهمومناديلهموحليتهملباسهمذكرفي

وزرابي!مونمارقهمووسائدهموبسطهم

وعيولض!جنمتىفى!مقاهـأمينفىالمنمينإن):تعالىاللهقال

.(5-153/الدخانأ!(فتمئلبوإلشترقسسندمنيفبسون

منأتجرلانضيعإناآلقلحتوعملواائذلىءامنواإن!الو؟تعالىوقال

أساورمنفيهامجفؤنلأنهراتخنهممنتخرىعذنجنتالتماؤلبك!عملاأحسن

الأرابأ(علىفيهافئبهينواشتبزقلسدسمقخ!اثياباولحسونذهبمن

.03-31(الكهف/أ

الديباح،منمارىالسندلس::المفسرينمنجماعةقال

منه)1(.ماغلظ:والاستبرق

الصفيق.:بهالمرادولكن،الغليظبهالمرادليس:طائفةوقال

.الحرير")2(مننوعان"هما:الزجاحوقال

بينلهمفجمع،الحريرالملابسوالين،الأخضرالألوانوأحسن

)1(

)2(

والوسيط،3(40)3/الماورديوتفسير،(1/432)5الطبريتفسير:انظر

الوجيزوالمحرر)5/916(،للبغويالتنزيلومعالم)3/147(،للواحدي

ومعاني)5/137(،الجوزيلابنالمسيروزاد)01/893(،عطيةلابن

.وغيره233()4/للنحاسالقران

284(.)3/لهوإعرابهالقرانمعانيانظر
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به.الجسموالتذاذنعومتهوبين،بهالعينوالتذاذ،اللباسمنظرحسن

.23،الحح/كا(أحريرفبهاولباسهئم):تعالىوقال

أخبروتعالىسبحانهاللهأنوهي،ذكرهاموضعهذامسألةهناوها

لبس"من:قالألهغ!يمالنبيعنوصعحرير،الجنةأهللباسأن

")1(.الآخرةفييلبسهلمالدنيافيالحرير

مالكبنوأنسالخطا!بنعمرحديثمن،صحتهعلىمتفق

عنهما.اللهرضي

الحديث:بهذاالمرادفياختلفوقد

الجنة،فيالحريريلبسلاإده:والخلفالسلفمنطائفةفقالت-

فيهاولباسهئم!و:تعالىقولهواما:قالوا،الملابسمنغيرهويلبس

.)2(المخصصالعامفمنحرير!(

نصوصمنأمثالهحكملهالذيالوعيدمنهذا:الجمهوروقال

)3(يتخلفوقد،الحكملهذامقتضالفعلهذاأنعلىتدلالتيالوعيد

لمانع.عنه

)1(

)2(

)3(

رضيعمرحديثمن)9602(رقمومسلم)6954(،رقمالبخاريأخرجه

أنسحديثمن)7302(رقمومسلم)4954(،رقموالبخاري،عنهالله

عنه.اللهرضي

"المخصوص".:"أ"حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،ج"بفي

خطأ.وهو"يختلف":"ج"في
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الوعيد،لحوقمنمانعةالتوبةأنعلىوالاجماعالنصدلوقد

ودعاء،المكفرةوالمصائب،الماحيةالحسناتأيضالحوقهمنويمنع

أرحموشفاعة،فيهالشفاعةفيلهاللهأذنمنوشفاعة،المسلمين

شرب"منالآخرالحديثنظيرالحديثفهذا،نفسهإلىالراحمين

.")1(الاخرةفييشربهالمالدنيافيالخمر

12[الانسان/أ!(وحرليىنجةصبروابما)وجزلهم:تعالىوقال

21[.الانسان/أ(وإشتبرقخضرسندسثيابعنيهم):وقال]116/ب[،

يجملبارزاظاهرااللباسكونمنعنيهتم(!لفظةعليهدئتماوتأمل

فوقيليسالذيبل]98/ا[،الباطنالشعاربمنزلةليس،ظواهرهم

.والجمالللزينةالثياب

قراءتين.علىورفعهعنجهتم()نصبفيالسبعةالقراءاختلفوقد

علىأو،الظرفعلىهوهل،نصبهوجهفيالنحاةواختلف

قولين.على-الحال

عليهم،يطوفونالذينللولدانذلكهل)2(:المفسرونواختلف

يطوفالذينالساداتأو،والاستبرقالسندسثيابوعليهمفيطوفون

.؟الثيابهذهالساداتوعلى،ساداتهمعلىفيطوفون،الولدانعليهم

الرائع،البديعالمعنىذلكولاتحته،بالبينهاهناالحالوليس

)1(

)2(

)378(.صتقدم

.(022)92/الطبريوتفسير،2(91-182)3/للفراءالقرانمعانيلذلكانظر

124



بمعنىكانلما"عاليا"فإن،الظرفعلىمنصوبأله:فيهفالصوالب،

"عاليا"أنوهو،)1(أبينالوجهوهذا:أبوعليقال،مجراهأجريفوق

ستم(]الأنفال/أسفلوالرتحب):قولهكانكماظرفافجعل،صفة

الدار.منناحيةهو:قالواوكما،كذلك24(

ولا،خبره:(سندسثيابو)،الابتداءفعلىعنجهم()رفعمنواما

،الكثرةبهيرادقدفاعلافإن؛الثيابوجمع،عالإفرادهذامنيمنع

:كماقال

ومنادح)2(هوىمندواعدعتهمرائحالعشيةجيرانيإنألا

.67(]المؤمنون/!(تفبرونبهءشمرام!تكبزلن):تعالىوقال

:وجوهمنالأقيسوهو،للثيابصفةأجراه:خضي()رفعومن

الجمع.فيبينهماالمطابقة:أحدها

.31[/(]الدمشاباخ!اوياتسون):تعالىلقولهموافقته:الثاني

بالجمع.المفردوصف)3(منتخلصه:الثالث

:يقالكما،الجنسإرادةعلىللسندسصفة)4(أجراهجرومن

البيض.()والدرهم،الصفرالدينارالناسأهلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"أ":"بئن".في

العلاءلأبي"والشاحح"الصاهلرسالةفيكماالضئيالمففحلعنالفراءنقله

44(.ص)0المعري

"."صفة:"أ"في

."مجراهجرىومن":هـ"،"جوفي،"جراهومن""أ"في("أجراه:جر"ومنقوله

عليها.اقفلمالمقولةوتلك"الدراهم"،:،هـ""جفي
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تجيءالعربأن:وهو:أيضارابعبوجهالأولىالقراءةوتترخح

كقولهالواحد،مجرىفيجرونهالواحد،لفظفيهو)1(الذيبالجمع

وكقوله:،8[0]يس/(نارالأحطراالشبرمنلكوجعلالدب):لىتعا

صفاتأفردواقدكانوافإذا،2[0]القمر/!(منقعرنخلأغجاز؟نهتم)

الجمعمعنىفيكانوإنالواحد،صفةف!فراد،الجمعمنالنوعهذا

أولى.

عطفا:والجز.ثيابعلىعطفا:الرفع:قراءتان(وإشتترقوفي)

.سندسعلى

اللباسمنالظاهرهالزينةنوعيبينلهمجمعكيفوتأمل

فجمل،قريباتقدمكما،والباطنةالظاهرةبينلهمجمعكما،والحلي

بثيابوالأبدانبالأساور،والسواعدالطهور،بالشرابالبواطن

الحرير.

تجرىجنم!األصنلختوعملواءامنواألذلرريذضلأدلهإ%):لىتعاوقال

ولاسهئمولؤلؤاذهبممنأساورمنفيهاألأنهر!ؤبرتختهامن

.23[]الحج/فيهاحرير!(

:وجهانففيهنصبهفمن،)2(ونصبه"لؤلؤ"جزفيواختلفوا

)1(

)2(

"ج".منسقط

للزجاجوإعرابهالقرانومعاني)2/023(،للفراءالقرانمعانيانظر:

للزمخشريوالكشاف)17/136(،الطبريوتفسير)3/941-042(،

وغيرها.(051-151)3/
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.أساصبر(!ن):قولهموضععلىعطفأله:أحدهما

ويحلون:أي،الأولعليهدلمحذوفبفعلمنصوبأنه:والثاني

.لؤلؤا

أمرين:يحتملثم،الذهبعلىعطففهوجرهومن

لؤلؤ.منوأساورذهبمنأساورلهميكونأن:أحدهما)1(

الذهب:معاالامرينمن]17/ب[مركبةالأساورتكونأنويحتمل

.أرادبماأعلموالله،باللؤلؤالمرصع

بنزيدحدثنا،اللهرزقبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنقال

أبيبنجعفرعنالريقاضيسعدبنعتبةحدثنيقال،الحباب

يوممنذملكاعزوجللله"إن:قالكعبعنعطيةبنشمرعنالمغيرة

،)2(ص،
منقلبا)3(أنلو،الساعةتقومأنإلىالجنةاهلحلييصوع-

بعدتسألوافلا،الشمسشعاعبضوءلذهبأخرجالجنةأهلحلي

.(")الجنةأهلحليعنهذا)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ا".فيليس

الجنةخلقيوممنذملكاخلقعزوجلالله"إن"ألماعلىنسخةفي

..."يصوغ

سيأتي.كماوالعظمةالمصنففي"حلئا("ووقعخطأ،وهو"كل(""ب"في

.98(2/)للخطابيالحديثغريبانظر.الخلخال:ويقال،السوار:والقلب

"بعدها"."هـ(":فيووقع،"ب"منسقطهذا""بعدقوله

مصنفهفيشيبةأبيوابن)223(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

وغيرهم.)335(رقمالعظمةفيالأصبهانيوأبوالشيخ،)8933(رقم(06)7/

الأحبار.كعبيدركلمعطيةبنشمر،انقطاعسندهوفي



عناشعثعنابيحدثناالعنبريكثيربنيحىبنالحسنحدثنا

.النساء")1(علىمنهاحسنالرجالعلىالجنةفيالحلي":قالالحسن

لهيعةابنحدثناموسىبنالحسنحدثنامنيعبناحمدحدثنا

عنوقاصابيبنسعدبنعامربنداودعنحبيبابيبنيزيدحدثنا

فبدا)2(اطلعالجنةأهلمنرجلا"لوان:قال!يمالنبيعنجدهعنابيه

.")3(النجومضوءالشمستطمسكما،الشمسضوءلطمسسواره

)1(

)2(

)3(

561(.056)12/الكمالتهذيب:انظر

يقرأ:"وكانوزاد)224(رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

23[.:ولؤلو(]الحجذهبفيهامنأساورمن)يلؤت

"الصدوق"الحدانياو"الضعيف"الكنديأهوتحديدهأستطعلموأشعث

."الثقة"الحمرانيأو

.قيد("":"د"في

)1/916(،وأحمد)225(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

)266(.رقمالجئةصفةفيوأبونعيم

مثله.بهلهيعةابنعنالأشيبموسىبنالحسنظريقمن

مماظفريقلما"لوأن:وأؤلهمثلهبهلهيعةابنعنالمباركابنورواه-

".والأرضالسماواتخوافقبينمالهلتزخرفبداالجئةفي

رقم-نعيمروايةالزهدىفيالمباركوابن)1/171(،أحمدأخرجه

وغيرهم.)2538(رقموالترمذي،4()16

عللهفيالدارقطنيذكرهبه،يزيدعنسعدبنالليثورواه-

عليه.اعثرولم)4/335(،

أبيبنسعدعنعمرعنحبيبابيبنيزيدعنايوببنيحيىورواه-

.المباركابنلفظبمثلفذكره،وفاص

=مسندهفيوالبزارتعليقا،)6/802(الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه
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الحسنعنخالدبنعقيلعنلهيعةابنحدثني:وهبابنوقال

حليوذكر-حدثهملمجماللهرسولأنحدبأمامةأباأنهريرةأبيعن

عليهمبالدر،مكللون،والفضةبالذهب"مسورون:فقال-الجنة

،الملوككتاجتاجوعليهم،متواصلةوياقوتدر]09/أ[منأكاليل

)2(0)1(وه!!ء
مكحلود"مردجردب.

)1(

)2(

)3/9011(و)4/1226(.

قال،حذثهعامراانحميدبنسليمانعنالحارببنعمروورواه-

اقل"لوان:قالالنبى!مكعنابيهعنحدثنيالهإيأأعلمه"ولا:سليمان

(".والأرضالسماءمابينلهلتزخرفالدنيافيبرزالجئةمنظفر

)57(.رقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

الاسنادبهذالانعرفهغريبحديث"هذا:بقولهالترمذيضعفهوالحديث

بنيزيدعنالحديثهذاايوببنيحبىروىوقد،لهيعةابنحديثمنإلا

النبي!يو".عنوقاصابيبنسعدبنعمرعن:وقالحبيبأبي

على-لهيعةابنرواه-الذيسعدبنالليثطريقالدارقطنيرخحبينما

".أصخ"والأؤل:فقالايوببنيحبىطريق

ويصبح،الدراقطنيقالكمافالأمرمحفوظا،الليثطريقكانإن:قلت

قالكمافالأمروإلا؛لهيعةابنتدليسمنسلمإنصحيحا؛الاسناد

أعلم.والله،بالصوابأشبهوهو،الترمذي

فقط.ا""من

)كماتفسيرهفيحاتمأبيوابن)267(،رقمالجئةصفةفيأبونعيماخرجه

اللفظ.هذافيهوليس)4/145(كثيرابنعند

الحسنسماعوفي،بالسماعيصزحولم،ضعففيهلهيعةابنسندهوفي

.اختلافهريرةأبيمن

)164(.صللعلائيالتحصيلجامعانظر
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حازمأبيعن:لمسلموالسياق")1("الصحيحينفيأخرجاوقد

حتىيدهيمدفكان،للصلاةيتوضاوهوهريرةأبيخلفكنت:قال

أنتمفروخبنييافقالالوضوء؟هذاماأباهريرةيا:لهفقلت،إبطهتبلغ

خليليسمعت،الوضوءهذاماتوضأتهاهناأمممعلمتلوهاهنا؟

.الوضوء"يبلغحيثالمؤمنمنالحلية"تبلغ:يقولغ!ي!

وإطالته.العضدغسلاستحبابيرىمنبهذااحتجوقد

احمدوعن،المدينةاهلقولوهو،يستحبلاالهوالصحيح

.)2(روايتان

فيزيناتكونإلماالحليةفإنالاطالة)3(،علىلايدلوالحديث

والكتف.العضدلافيوالمعصمالساعد

.")4(فليفعلغرتهيطيلأنمنكماستطاع"فمن:قولهوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)025(.ومسلمالمجمر،نعيم:طريقمن)136(،رقمالبخاريأخرجه

للقاضيوالمعونة)21-22(،صعبدالبرلابنالمدينةأهلفقهالكافي:انظر

.(1/231)عبدالوهاب

.2(41)()الطهارةتيميةلابنالعمدةوشرح

."إطالته":"ا"حاشيةعلىنسخةفي

)2/523(وأحمد)246(،صحيحهفيومسلم)136(،رقمالبخاريأخرجه

كماسيأتي.

يومياتونامتي"إنبلفظهريرةابيعنالمجمرعبداللهبننعيمطريقمن

."...منكماستطاعفمن،الوضوءاثرمنمحجلينغراالقيامة
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كلاممنلاهريرةأبيكلاممنالحديثفيمدرجةالزيادةفهذه

)1(.الحفاظمنواحدغيرذلانبين!النبي

أدريفلا:نعيمقالالحديثهذافيأحمد"الامام"مسندوفي

لمجؤالنبيكلامتماممن("فليفعلغرتهيطيلأنمنكماستطاع"من:قوله

.عندهمنأبوهريرةقالهشيءأو

رسولكلاممنتكونأنلايمكناللفظة"هذه:يقولشيخناوكان

وإطالتها،الوجهفيإلآتكونلااليد،فيلاتكونالغرةفإن،لمج!الله

."غرةذلكيسمىولاالرأسفيتدخلإذ،ممكنةغير

"من:قال!يطالنبيعنهريرةأبيعن")2(مسلموفي"صحيح

مالاالجنةفي،شبابهولايفنىثيابهلاتبلى،يبأسلاينعمالجنةيدخل

.بشر"قلبعلىخطرولا،سمعتوأذن،رأتعين

لاالمعينةالثياببهالمرادأنالظاهر(":ثيابهتبلى"لا:وقوله

الثيابعليهلاتزالبل،الجنسبهيرادأن؟ويحتمل،البلىيلحقها

مأكوليخلفهمأكولكلبل،جنسهفيأكلهاينةطعلاألهاكما،الجدد

اعلم.والله،آخر

حدثنامهديبنعبدالرحمنحدثنا:حنبلبنأحمدالاماموقال

)1(

)2(

)1/691(،المعادوزاد)1/914(،للمنذريوالترهيبالترغيب:راجع

.()1/133الغليلوإرواء236(،)1/الباريوفتح

إلىمسلمولفظ،لهوائلفظ416(و)2/936احمدوأخرجه)2836(،رقم

.""شبابهقوله
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[]118/ب،رافعبنعبداللهبنالعلاءحدثنا،الوضاجأبيبنمحمد

:قالعنهمااللهرضيعمروبنعبداللهعنخارجةبن)1(حنانحدثنا

إليك)3(أ:الهجرةعنأخبرنااللهرسوليا:فقال)2(جرميأعرابيجاء

انقطعت؟متإذاأم،معلومةأرضإلىأم،خاصةلقومأم،كنتأينما

:قالثميسيرا)4(!ي!اللهرسولفسكت،جلسثم،مراتثلابفسأل

تهجرأن:الهجرة:قال،اللهيارسولذاهوها:فقال؟السائلأين

أنتثم،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،بطنومامنهاظهرماالفواحش

عنأخبرنياللهيارسول:فقال:اخرفقام.بالحضرمتوانمهاجر

بعضفضحك:قالنسجا؟تنسجأمخلقاأتخلقالجنةأهلثياب

فسكت!عالمايسألجاهلمنتضحكون:!ي!اللهرسولفقال،القوم

يارسولذاهوها:فقال)6(؟السائلأين:قالثم(،)ساعة!ي!النبي

ثلاب")8(الجنةثمرعنهاتشققبللا)7(،:قال،الله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المؤتلفانظر،خطأوكلاهما("حئان"هـ""وفي،""حئاند"،،جب،"افي

حاتمأبيلابنوالتعديلوالجرح)1/428(،للذارقطنيوالمختلف

وغيرها.(121)3/للبخاريالكبيروالتاريخ92(،ط)3/892

المسند"جريء".فيووقع"جرمي"،النسخجميعفيكذا

.الاستفهامهمزةبدونوالمسندالنسخباقيوفي"ا"،من

يسيرا"."عنهالمسندفي

."ساعةمجي!النبي"فسكتبدلعيح"اللهرسولاكمت"ثمالمسندفي

الجتة".اهلثياب"عنزيادة"هـ"في

".في"بليس

الجئةصفةفيالدنياأبيوابن)2/244-225(،المسندفيأحمداخرجه

)171(.رقم
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(1مرار)

الحلوانييحيىبنأحمدحدثنا"معجمه"فيالطبرانيوقال

فضيلحدثناسليمانبنسعيدحدثناقالا:الفسويعليبنوالحسن

النبيعنعبداللهعنميمونبنعمروعنإسحاقأبيعنمرزوقابن

بهالوضحاحأبيبنمحمدعنالعوقيسنانبنومحمدالطيالسيورواه-

)1(

نحوه.

تاريخهفيوالبخاريمطولا،)1923(رقممسندهفيالطيالسيأخرجه

المؤتلففيوالدارقطني)2434(،رقممسندهفيوالبزار(،112)3/

وغيرهم.مختصرا(1/428)والمختلف

.نحوهيهعبداللهبنالعلاءعنعلاثهبنعبدادلهبنمحمدورواه-

وابوداود،تعليقا(121)3/تاريخهفىوالبخاري،2(30)2/احمدأخرجه

اخر.لفظاوذكر،يسقهولم251()9

بنعبداللهعنإلااثلفظبهذايروىلانعلمهالحديث"وهذاالبزار:قال

."الطريقهذاإلاطريقالهولانعلم،عمرو

ابنوذكره،"حديثه"يكتب:ابوحاتمقال:رافعبنعبداللهبنالعلاءوفيه

حجر:ابنوقال"،الحال"مجهول:القطانابنوقال،الثقاتفيحبان

حجر:ابنوقال،الثقاتفيحبانابنذكره:حنانأيضا"مقبول("،وفيه

أمتثبول".

.(425-427)7/و،516()22/الكمالتهذيب:انظر

"وهو)4/35(؟والايهامالوهمبيانفيالقطانابنعنهقالوالحديث

غيرعنهروىولايعرف،حاللهلايعرف،مجهولخارجةبنحنان...ضعيف

مذهبكلعلىالخبروعفة...حالهلاتعرفأيضاوهو...عبداللهبنالعلاء

.المذكور"خارجةبنحنانبحالالجهل

."مزاتثلاب""هـ("منوسقط،""مزاتوالمسند،ا""حاشيةعلىنسخةفي
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ليلةالقمرضوءوجوههمكأن،الجنةيدخلونزمرة"أول:قالخمي!

لكلالسماء،فيدركيكوكبأحسنلونعلىالثانيةوالزمرةالبدر،

يرىحلةسبعونزوجةكلعلى،العينالحورمنزوجتانمنهمواحد

فيالأحمرالشرابيرىكما،وحللهمالحومهماوراءمنسوقهمامخ

الصحيح.شرطعلىالاسنادوهذا.البيضاء")1(الزجاجة

بن)2(الخزرجحدثنامحمدبنيونسحدثنا:أحمدالاماموقال

هريرةأبيعنعفانبنلعثمانمولىأبوأيوبحدثنا،السعديعثمان

الدنيامنخيرالجنةمنأحدكمسوطقيد":لمجيماللهرسولقال:قال

ومثلهاالدنيامنخيرالجنةمنأحدكمقوسولقابمعها،ومثلها

قلت:قالمعها("ومثلهاالدنيامنخيرالجنةمنامرأةولنصيف،معها

.الخمار)3(]19/أ[:قال؟الئصيفماأباهريرةيا

)1(

)2(

)3(

فيوالبزار)32101(،رقم)01/891!91(الكبيرفيالطبرانياخرجه

1(.00)2/الجثةصفةفيوأبونعيم(،)1855رقم)5/243(مسنده

مختصرا.قولهعمروعنإسحاقأبيعنويونسالثوريورواه-

.بيضاء"...حفةسبعينلتليسالعينالحورمنالمراةإنبلفظ

152(.)27/تفسيرهفيوالطبري)12(،رقمالزهدفيهناداخرجه

موقوفا.بهإسحاقابيعنمعمرورواه-

موقوفا.بهعمروعنالسائببنعطاءورواه-

لأن)257(؛صراجع،والمرفوعالموقوفمناصجالمقطوع:قلت

منواثبتاحفظإسحاقاباولأنمعمر.منواثبتاحفظويونسالثوري

اعلم.والله.السائببنعطاء

خا.وهو"عن":في"ج"

وابونعيم=)183(،الجئةصفةفيالدنياابيوابن)2/483(،احمدأخرجه
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أبيعنحدثهالسمحأبادراجاأنعمروأخبرنا:وهبابنوقال

!ي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالهيثم

امرأةتأتيهثم،يتحولأنقبلسنةسبعينليتكىالجنةفيالرجل"إن

وان،المرآةمنأصفىخلأهافيوجههفينطر،منكبهعلىفتضرب

فيردعليهفتسلم،والمغربالمشرقمابينلتضيءعليهالؤلؤةأدنى

عليهاليكونوإلهالمزيد،أنا:فتقولأنت؟منويسألها،السلام

يرىحتى،بصرهفينفذهاطوى)1(،منالنعمانمثلأدناهاثوباسبعون

عليهالؤلؤةأدنىوإن،التيجانعليهموان،ذلكوراءمنساقهامخ

)1(

!حوه.بهالخزرجطريقمن)95(:رقمالجئةصفةفي

لفظه.فيالخزرجخولفوقد

هريرةأباسمعت:قالأيوبأبوسليمانأنباناالمغيرةبنسكنفرواه-

الدنيامنخيرالجئةفيسوط"موضع:يقولكي!اللهرسولسمعت:يقول

فيها".وما

)1/301(.والأسماء""الكنىفىالدولابياخرجه

أصح.وهذا:قلت

عمرةابيبنوعبدالرحمنوالأعرجمنبهبنوهمامأبوسلمةرواهفقد-

ولنصيفمعها،"ومثلهازيادةفيهوليس،اومعناهبنحوههريرةأبيعنكلهم

الخمار"....الجنةمنامرأة

والدولابي)1303(،والترمذي438(،و31وه)2/482أحمدأخرجه

فيه.متكفموالخزرج.وغيرهم)1/167(

وماالدنيامنخيررأسهاعلى.ولنصيفها.."وفيهأنسحديثمنوجاء

9961(.و)2643رقمصحيحهفيالبخاري.عندفيها"

.حبانوابنالترمذيصححهوالحديث

"طوبى".المسندنسخوبعض"هـ"في
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.")1(والمغربالمشرقبينمالتضيء

بنسويدعن"لؤلؤةأدنى"وإن:التيجانذكرمنهالترمذيوروى

به.عمروعنسعدبنرشدينعن،نصر

حدثنا،الحنظليإدريسبنمحمدحدثناالدنيا:أبيابنوقال

أبيبنيحيىعنيوسفبنسعيدعنعياشبنإسماعيلحدثناأبوعتبة

رسولعنأمامةأباسمعت:قالالأسودسلامأبيعنكثير]911/ب[

طوبى،إلىبهانطلقإلآالجنةيدخلأحدمنمنكم"ما:قالغ!يمالله

شاءوإن،أبيضشاء[)2(]إن:شاءذلكأيمنفيأخذأكمامهالهفتثتح

شقائقمثل،اسودشاءوان،اصفرشاءوان،أخضرشاءوإن،احمر

)1(

)2(

صحيحهفيحبانوابن)81(،رقمالبعثفيداودأبيابنأخرجه

وغيرهما.7973()16/رقم

.نحوهبهالحارببنعمروعنسعدبنرشدينورواه-

)911(رقممسندهفيالمباركوابن)2562(،رقمالترمذياخرجه

وغيرهما.

.نحوهبهدراجعنلهيعةابنورواه-

)284(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيوابن75(،)3/احمدأخرجه

الهيثمي.وحسنهوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

رشدينحديثمنإلآلانعرفهغريبحديث"هذا:فقالالترمذيوضعفه

سعد".ابن

تقذم:قلت".عجائبصاحب"دزاج:الحاكمعلىمعقباالذهبيوقال

""01البابفي"الهيثمأبيعن"دراجالروايةهذهعلىالكلام

11(.طص)117

التخريج.مصدرمنالمعكوفتينبينما
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.()1"وأحسنوأرق،النعمان

بنعبدربهحدثناسعيدعنسويدوحدثناالدنيا:أبيابنوقال

لابنقلت:قالاباهسمعالهالزميل)3(خالهعن)2(الحنفيبارق

أرادفإذا،الرمانكألهثمرفيهاشجر"فيها:قال؟الجنةحللما:عباس

ألواناحلةسبعينعنفانفلقت،غصنهامنإليهانحدرتكسوهاللهولي

.()"كانتكما)4(فترجعتنطبقثم،ألوانبعد

موسىبنالحسنحدثناأبوخيثمةحدثناعبداللهوحدثنا:قال

أبيعن،حدثهالهيثمأباأنأبوالسمحدراجحدثنيلهيعةابنحدثنا

راكلمنطوبىاللهرسوليا:لهقالرجلاأنغ!يماللهرسولعنسعيد

ثم،طوبىثم،وطوبى،بيوامنرانيلمن"طوبى:قال،بكوامن

شجرة:قال؟طوبىوما:رجللهفقال،يرنيولمبيامنلمن،طوبى

منتخرجالجنةأهلثياب،سنةمئةمسيرةالجنةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تفسيرهفيحاتمأبيوابن)914(،رقمالجثةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

)5791(.رقمالسافرةالبدورفيكما

الاسناد،بهذامنكروحديثه،ضعففيهالرحبييوسفبنسعيدوفيه

بهذا.كثيرابيبنيحيىعنلتفرده

124-126(.)11/الكمالتهذيبانطر:

خطأ.هو"الخثعمي":،هـ""ا،جفي

)16/473(.الكمالتهذيبانطر؟خطأ،وهو"خالد(":،د،هـ""أ،جفي

".فترجعتنطبق"ثمبدل"ترجعتسطبق"ثم:،د""بفي

مطؤلا.)147(رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

ص)092(.تقذموقد
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.(1")مهاأكما

بنحمادأنبأناهارونبنيزيدحدثناعبيدبنيعقوبوحدثني:قال

لؤلؤةالجنةفيالمؤمن"دار:أبوهريرةقال:قالالمهزمأبيعنسلمة

بالسبابة-وأشاربأصبعيهالرجلفيأخذ،الحللتنبتشجرةفيها

.")2(والمرجانباللؤلؤمتمنطقةحلهبسبعين-والابهام

ابنأنبأناعثمانبنعبداللهحدثناالعباسبنحمزةوحدثنا:قال

"لو:كعبقال:قالعبيدبنشريحعنعمروبنصفوانأنبأناالمبارك

إليه،ينظرمنلصعقالدنيافياليوملبسالجنةأهلثيابمنثوئاأن

.)3("أبصارهموماحملته

بنحميدعنالمغيرةبنسليمانأنبأنا:المباركبنعبداللهوقال

أزواجمنالزوجةأنلنا"ذكر:قالغيرهأوكعببنبشيرعنهلال

)1(

)2(

)3(

)353(.صتقدم

)151(.رقمالجئةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

.نحوهبهسلمةبنحمادعنكلاهماوعفانالمباركابنورواه

شيبةابيوابن)262(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

)92034(.رقم64()7/المصنففي

الحديث.متروكوهو،البصريالتميميالمهزمأبيعلىومداره

)7983(.رقمالتقريبانظر

فيالمباركوابن)152(،رقمالجثةصفةفيالدنياابيابناخرجه

)417(.رقم-نعيمروايةالزهد-

:المزيالحافظقالالأحبار،وكعبعبيدبنشريحبينانقطاعوفيه

)12/446(.الكمالتهذيب:انظر."يدركه"ولم
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منساقهامخيرىهذا،)1(شقيقكممنأرقهيحلةسبعونلهاالجنة

.")2(اللحموراء

اهدى:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن")3(وفي"الصحيحين

حسنها،منالناسفتعجب،سندسمنجبةلمخسمالنبيإلىدومةأكيدر

.هذا"منأحسنالجنةفيسعد"لمناديل:فقال

ع!ماللهلرسولاهدي:قالالبراءحديثمن")4("الصحيحينوفي

"تعجبون:لمجماللهرسولفقال،لينهمنيعجبونفجعلوا،حريرثوب

.هذا"منأحسنالجنةفيمعاذبنسعدلمناديلهذا؟من

فيكانفإلههاهنا،بخصوصهمعاذبنسعدذكرفيمايخفىولا

وكان(،)العرشلموتهواهتز،المهاجرينفيالصديقبمنزلةالأنصار

اللهرضاواثر،بالشهادةلهاللهوختم،لائملومةاللهفيتأخذهلا

حكمالذيحكمهووافق،وحلفاتهوعشيرتهقومهرضاعلى،ورسوله

النبيإلىالسلامعليهجبريلونعاه)6(،سماواتهسبعفوقاللهحكمبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شفكم"،الدنياأبيابنوعند"شققكم""هـ("وفي،"شفقكم":،د""بفي

وقيل،الثيابمنضربوهوشالةتصغيروشقيقكم،الصوابهووالمثبت

والمعجم)2/6091(،للأزهرياللغةتهذيبمعجمانظر:.ثوبنصف

)027(.صالملابسلأسماءالعربي

صحيح.وسنده)154(رقمالجنةصفةالدنيافيابيابناخرجه

)9246(.رقمومسلم7603(،و)2473رقمالبخاري

)2468(.رقمومسلم)7703(،رقمالبخاري

)2466(.رقمومسلم)2935(،رقمالبخاريأخرجه

=)1768(،رقمومسلم)3925(،)2878(رقمالبخارياخرجه
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كاا.)1(5
يديهبهايمسحالتيمتاديلهتكونانلهفحق1012/ب[،موتهيوم-و

.الملوكحللمنأحسنالجنةفي

)1(

".اللهبحكم"حكمتلفظوفي"الملكبحكمفيهمحكمت.لقد.".ولفظه

مرسل.وهو)9148(رقمالصحابةفضائلفياحمداخرجه
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]29/1[فصل

رؤوسهمعلىالتيجانملابسهمومن

هشامحدثنا،كاسببنحميدبنيعقوبحديثمنالبيهقيذكر

وزيدالمقبريسعيدعنرافعبنإسماعيلعنعكرمةعنسليمانابن

اناءبهفقامالقرانقرأمن:قالع!يمالنبيعنهريرةأبيعنأسلمابن

ودمه،بلحمهاللهخلطه،حرامهويحزمحلالهويحلوالنهار،الليل

لهالقرآنكانالقيامةيومكانوإذا،البررةالكرامالسفرةرفيقوجعله

الدنيا؛منبعملهيأخذالدنيافييعملعاملكليارب:فقال،حجيخا

ويحرم،حلاليفيحلوالنهار،الليلاناءبي)1(يقومكانفلاناإلأ

ويكسوبرـمالملكتاجاللهفيتوجه،فأعطه،يارب:يقولحرامي

فيلهأرغبيارب:فيقول؟رضيت:له)3(يقولثم،الكرامةحلة)2(

له:يقولثم،بشمالهوالخلد،بيمينهالملكاللهفيعطيه،هذامنافضل

.")4(ياربنعم:فيقول؟رضيتهل

)2(

)3(

"في".البيهقيعند

"حلل".البيهقيعند

"هل"."أ":حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،ج"بفي

)1836(.رقم556(554)4/الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه

أبيعنالمقبريعنرافعأبيعنالمحاربيعبيدبنمحمدورواه-

.نحوههريرة

)686(.رقم)2/283(الأباطيلفيالجورقانيأخرجه

أبي=منيسمعلمالمحاربيعبيدبنومحمد،باطلحديث"هذا:وقال
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ابيهعنبريدةابن)1(حديثمن"المسند"فيأحمدالاماموذكر

ولا،حسرةوتركها،بركةأخذهافإنالبقرةسورة"تعلموا:يرفعه

والالبقرةسورةتعلموا:قالثم،ساعةسكت،ثمالبطلةتستطيعها

كأدهماالقيامةيومصاحبهمايطلانوإدهما،الزهراوانفمالهماعمران

يومصاحبهيلقىوالقران،صوافطيرمنأوفرقانغيايتانأوغمامتان

تعرفني؟هل:لهفيقول،الشاحبكالرجلقبرهعنهينشقحينالقيامة

فيأظمأتكالذيأنا،القرانأنا)3(:فيقول،أعرفكما:له)2(فيقول

اليوموالك،تجارتهوراءمنتاجركلوإن،ليلكوأسهرت،الهواجر

ويوضع،بشمالهوالخلد،بيمينهالملكفيعطى،تجارةكلوراءمن

الدنيا،لهمالاتقومحلتينوالداهويكسىالوقار،تاجرأسهعلى

له:يقالثم،القرانولدكمابأخذ:فيقالهذا؟كسينا)4(بم:فيقولان

هذا:يقرأمادامصعودفيفهووغرفها،الجنةدرجفيواصعداقرأ

.)5(ترتيلا"أو،كان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يره".ولمشيئا،المدنيرافع

ضعيف،وهوالمدنيرافعبنإسماعيلرافعأبيعلىمدارهوالحديث

ائهإلانظر؛فيهمماكلها"وأحاديثه281(:)1/الكاملفيعديابنوقال

الضعفاء".جملةفيحديثهيكتب

خطأ.وهو"أبي":،د""بفي

المسند.ولا"هـ"فيليس

وفيأنا"،"له،هـ""بوفي"له"،"أ":حاشيةعلىونسخة،د"في"جوقع

".أظمأتكالذيالقرانأناصاحبك:فيقولالمسند"

"كسيتنا"."أ"حاشيةعلىونسخة،هـ""د،جفي

رقم=القرانفضائلفيالضريسوابن)5/348(،المسندفياحمدأخرجه
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فوقه.الانسانأظلما:والغياية.السحرة:البطلة

السمحابيعنالحارببنعمروأخبرني:وهببنعبداللهوقال

عزوجل:قولهتلاع!يمالنبيأنالخدريسعيدأبيعنالهيثمأبيعن

:فقال33[]فاطر/ذهبر(منأشاورمنفيهامجلؤنيدظو!اعدنجنت)

المشرقمابينلتضيءمنهالؤلؤةادنىإن،التيجانعليهم"إن

")1(.والمغرب

فصل

إشتبرلؤ(منبطإلنهافرش!عكمتككين):تعالىقالفقد:الفرشواما

.34[/]الواقعة!(مرفوعةوفرشي):تعالىوقال،[45/]الرحمن

)1(

دكينبنالفضلطريقمنوغيرهم21()2/الكاملفيعديوابن)99(،

.بنحوهرفعهأبيهعنبريدةابنعنالمهاجربنبشيرعن

.نحوهبهالمهاجربنبشيرعنجماعهورواه

4421(،)01/مسندهفيوالبزار144()1/الضعفاءفيالعقيليأخرجه

21()2/الكاملفيعديوابن)24(رقمالقرانأهلأخلاقفيوالآجري

وغيرهم.2(860و02)43رقم757(756-و1/274)والحاكم

كثير.وابنالبغويوحسنهوالبوصيريالحاكمصححهوالحديث

قالبلالمهاجربنبشيرمنكراتمنعديوابنالعقيليعدهوالحديث

كلهااسانيدها،حديث-لمجبروالنبيعنالبابهذافييصح"ولا:العقيلي

".متقاربة

:قال،الحديثمنكر:فقالالمهاجر-بنبشيروذكرأحمرالامامقال

بالعجب.يجيءهوفإذااحاديثهاعتبرت

ص)432-433(.تقدم
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أمرين:علىيدلوهذا،بالاسنبرقمبطنةبكونهاالفرثرفوصف

بطائنهالأنبطائنها؛منوأحسنأعلىظهائرهاأنأحدهما:

.والمباشرةوالزينةوظهائرهاللجمال،للأرض

عبداللهعن،يريمبنهبيرةعنإسحاقأبيعن:الثوريسفيانقال

:قال54[،]الرحمن/إنبفمنبطالنها):تعالىقولهفيعنهاللهرضي

بالظهائر)1(؟")2(.فكيف،بهاخبرتمقدالبطائن"هذه

البطانةبينوحشوسمكلهاعاليةفرثرألهاعلىيدل:الثاني

]121/ب[.والظهارة

:فالمراد،محفوظةكانتإن؟اثاروارتفاعهاسمكهافيرويوقد

الخدريسعيدأبيحديثمنالترمذيرواهكمامحلها؟ارتفاع

مرفوعة()وفرلثي:تعالىقولهفيغ!يمالنبيعن-عنهالله-رضي

بينهماماومسيرة،والأرضالسماءبينكماارتفاعها:قال34[]الواقعة/

)3(ا-

.عام"مئهخمس

)1(

)2(

)3(

"بالظهائر".بدلالطهائر""تكون:"د("في

تفسيرهفيوالطبري)158(،رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

وغيرهم.)033(رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي()27/914

يريم.بنهبيرةلحالبهلابأسوسندة

152(.015-)03/الكمالتهذيبانظر

)27/185(،تفسيرهفيوالطبري،4932()0254،رقمالترمذياخرجه

وغيرهم.)395(رقمالعظمةفيالشيخوأبو

الهيثم-ابيعندراجعنالحارثبنعمروعنسعدبنرشدينطريقمن
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سعد.بنرشدينحديثمنإلآلانعرفه،غريب"حديث:الترمذيقال

.)2("عليهاوالفرش،للدرجاتالمذكورلارتفاعاانومعناه:(1قيل)

"ليس:الدراقطنيقالمناكير:عندهسعدبنرشدين:قلت

فيبأسبهوليس،روىعمنلايبالي":أحمدالإماموقال،"بالقوي

معين:بنيحيىوقال،"الحديثصالحأئه"أرجو:وقال،"الرقاق

عنده":الجوزجانيوقال،""ضعيف:ابوزرعةوقال،بشيء"ليس"

دتر")3(.

)1(

)2(

)3(

.فذكرهسعيدابيعن

به.الحارثبنعمروعنوهببنعبداللهتابعه:رشدينتوبعوقد-

وابن)272(،رقمالعظمةفيالشيخوابو)27/185(،الطبريأخرجه

وغيرهم.)5074(رفمصحيحهفيحبان

.نحوهبهدراجعنلهيعةابنورواه-

رقمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن)91171(،)3/75(احمدأخرجه

وغيرهم.)5913(رقممسندهفييعلىوأبو)157(،

الموضعفيالترمذيوقال،المؤلفنقلكماالترمذيضعفهوالحديث

رشدين".حديثمنإلالانعرفهغريب"حسن:الاخر

المصنوعةاللآلىوانظر.المختارةفيوالضياءحبانابنوصححه

)2/453(.للسيوطي

"ب،د(".فيليس

الحديث:هذاتفسيرفيالعلمأهلبعض"وقال:مايليالترمذيعندلفظه

".والأرضالسماءبينكماالدرجاتوبين،الدرجاتفيالفرش:معناه

،الدرجاتفيالمرفوعةالفرش.ارتفاع."الآخر:الموضعفيوقال

".والأرضالسماءبينكمادرجتينكلمابين:والدرجات

191-591(.)9/الكمالتهذيب:فيهالعلماءأقوالانظر



.به)1(ماينفردعلىيعتمدفلا،الحفظسيءكانألهولاريب

أبيدراجعنالحارببنعمروحدثنا:وهببنعبداللهقالوقد

قال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالهيثمأبيعنالسمح

:قال34[!(]الواقعة/مرفوعةوفرلثي):تعالىقولهفي!شيماللهرسول

.")2(والأرضالسماءبينكماالفراشين"مابين

أعلم.والله،المحفوظهويكونانأشبهوهذا

حدثناموسىبنأسدحدثناداودبنالمقدامحدثنا:الطبرانيوقال

عنالشخيربنعبداللهبنمطرفعنزيدبنعليعنسلمةبنحماد

"زت:قال34[(]الواقعة/مرفوعة)وفرشر:عزخلقولهفيكعب

")3(
.سنه"ربعين

)1(

)2(

)3(

به"."يتفرد:"د"في

وفيهرقم)342(البعثفيالبيهقيعندوهبابنعنالشاذكونيلفظهذا

.""الفراشينبدل"الفرشتين"

خولفوقد،الحديثبوضعومتهم،الحديثمتروك:الشاذكونيلكن

لفظه.في

أقف-ولمحمادبنونعيميحىبنوحرملةعبدالأعلىبنيونسخالفه

بهوهبابنعنكلهم--بحشلوهببنعبدالرحمنبنواحمد-لفظهعلى

لمسيرةوالأرضالسماءبينلكماارتفاعهاإنبيدهنفسي"والذي:بلفظ

سنة".خمسمائة

ص)376(.والملاحمالفتنفيالنهايةفيكثيرابنالترجيحهذاونقل

عن-عفانعن)35322(رقم)7/602(مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه
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بنإسماعيلحدثنا،نائلةبن)1(إبراهيموحدثنا:الطبرانيقال

أبيعنالقاسمعنالزبيربنجعفرعنإسرائيلحدثناالبجليعمرو

طرح"لو:قالالمر!ؤعةالفرشعنلمجي!اللهرسولسئل:قالأمامة

.")2(خريفمئةرهافراإلىلهوىأعلاهامنفراش

)1(

)2(

مثله.بهسلمةبنحماد

.كلامحفظهوفيجدعانبنزيدبنعليعلىمدارهوالأثر

في"ا".ليس

)4797(.رقم)8/928(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

"لوخر:قالأمامةأبيعنالقاسمعنالزبيربنجعفرعنوكيعورواه-

خريفا".وكذاكذاقرارهاإلىلهوىفراشأعلاهامن

رقمالمصنففيشيبةأبيوابن)97(،رقمالزهدفيهنادأخرجه

.)71034(

إسماعيلعلىفيهوالحملخطأ،الطبرانيورواية،المحفوظهووهذا

)2/091(،والتعديلالجرح،الحديثضعيففإنه:البجليعمروابن

تهذيب:انظر.الحديثبوضعاتهموقد،الحديثمتروك:الزبيربنوجعفر

.32-37()5/الكمال

المؤلف.عندسيأتيكماالدستوائيهشامتابعه،عليهتوبعوقد

)161(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

القاسم،عنومائماعلقه،القاسممنيسمعهلمهشاماأنلييظهرلكن

01..القاسمقال"عنبلأصلهفيالسماعيذكرلمأئهبدليل

واثما،الشاميعبدالرحمنبنالقاسمعنروايةلهشاملايعرفوأيضا

الكمالتهذيب:انظر.والمكيينالبصريينوخاضة،العراقيينعنروايتهجل

واللهالزبيربنجعفرإلىالحديثيرجعأنفيحتملوعليه)03/216(،

اعلم.
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إسحاقحدثنا:الدنياأبيابنقالفقد،نظرالحديثهذارفعوفي

عنأبيكتابفيوجدت:قالهشامبنمعاذحدثناإسماعيلابن

لوان":قال!(مرفوعةوفرش):عزوجلقولهفيأمامةأبيعنالقاسم

.خريفا"اربعينأسفلهامابلغسقطاعلاها

فصل

حزرفرف!فىمتيهبن):تعالىقالفقد:والزرابيالبسطوأما

سررمز!ؤعة!فيها):تعالىوقال76[،]الرحمن/!(حسانوعبقر!ر

.[61-13/]الغاشية!(مئثوثة!وزرافيمفحفوفةونمارق!ئؤضوعةواكوالب

(1)

"الرفرف::قالجبيربنسعيدعنبشرأبيعنهشيمد

.")2(الزرابيعتاق:والعبثري،الجنةرياض

تعالى:قولهفيالحسنعنرجاءأبيعنعليهبنإسماعيلوذكر

:قال،"البسطهي":قال!(حسادزوعئقر!رحررفرف!عكمئيهين)

.")3(البسطهي:يقولونالمدينةوأهل

)1(

)2(

)3(

الواسظي.بشيرابنهووهشيمخطأ،وهو"هشام""أ"علىنسخةفي

الدنياأبيوابن)027(،رقم-نعيم-روايةالزهدفيالمباركابناخرجه

وغيرهم.(164)27/والطبري(،)162رقمالجنةصفة

مئده.بهبشرأبيعنشعبةورواه

صحيح.وسنده()27/163الطبرياخرجه

تفسيرهفيوالطبري)163(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

.)27/163(

صحيح.وسنده
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الجميع،قولفيالوسائد؛"هي:الواحديفقال:النمارقوأما

بكسرها")1(،نمرقةالفراء:وحكى،النونبضم،نمرقةواحدها:

:أبوعبيدةوأنشد

ونمارقه)2(أنماطهللذاتهوقربتمداثلهومابساطإذا

.")3(بعضإلىبعضهامصفوفة"وسائد:الكلبيقال

.")4(الطنافسعلىمصفوفةالوسائدهي":مقاتلوقال

قولفي:زربئةواحدها.والطنافس،البسط:يعني()وزرابى

.()منشورةمبسوطة:مبثوثه"(و).والتفسير1221/ب[اللغةأهلجميع

تبسط.خضرالثيابمنضرب"هو:الليثفقال:الرفرفواما

لابنوأنشد،البسط:"الرفارف:أبوعبيدةوقال.")6(رفرفة:الواحد

مقبل:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)3/258(.للفزاءالقرانومعاني475(،)4/للواحديالوسيط:انظر

الثقفي.نميربنعبداللهبنلمحمدونسبه361(،)01/العربلسان:انظر

.(4/475)الوسيط:انظر

.(974)3/مقاتلتفسير:انظر

.(0/3461)الطبريوتفسير،(4/475)الوسيط:انظر

،الترابإحياءدار)935(،صاحمدبنللخليلالمنسوبالعينانظر:

091(.)17/للقرطبيالقرانلأحكاموالجامع
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(")1(ورفرفريظأصنافمنسواقطنعالناتغشىلنزالونئاوإ

وقالوا:،الجنةرياض:هاهناالرفرفقالوا":أبوإسحاقوقال

فضول:وقالوا،المحابس:الرفرف:وقالوا،الوسائد:الرفرف

تتخذالتيالثيابفضول"هوالمبرد:وقال".للفرشالمحابس

لأن؛هذاالأقرب"وكأن:الواحديقال."وغيرهالفرشفي)2(الملوك

الخباء:أسفلفيتخاطالتيوالخرقةالخباء،كسرتسميالعرب

كأنهوجههفرأيناالرفرففرفع:ع!ي!النبيوفاةفيالحديثومنه،رفرفا

فشبه،البساططرفهاهنا:الرفرف":الأعرابيابنقال.)3(")4(ورقة

.رفرفا"فسمي،الفسطاطبطرفتحتهعما(،)المحابسمنمافضل

فيالرف:فمنه،والجانبالطرفمنالكلمةهذهأصل:قلت

،الدرعوجوانبالخباء،كسر)6(وهو،الرفرف:ومنه.الحائط

حركإذاالطير)7(:رفرف:ومنه.رفرفةالواحدةمنها،وماتدلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)44(،صقتيبةلابنالقرآنغريبوتفسير)2/246(،القرآنمجاز:انظر

091(.)17/للقرطبيالقرانلأحكاموالجامع

"الملوك".بدل"الملك""أ"حاشيةعلىنسخةوفي،"للملوك"تتخذ"ج"في

.."مصحف"ورقة"الصحيحين"في

فيها"الرفرف".التيالروايةعلىاقفلم

.."وفيه)941(،رقمومسلم)648(،رقمالبخاريعندأصلهوالحديث

."..مصحفورقةوجههكأنقائموهوليناإينظر،الحجرةسترغب!النبيفكشف

."المحبس":"د،ب"وفي،"لمجلسا":هـ"،،جا"في

.""كسره:""جفي

."لطائرا":""جفي
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تتخذخضرثياب:والرفرف.عليهيقعأنيريدالشيء،حولجناحيه

وعطففثنيشيءمنمافصلوكل.رفرفةالواحدة،المحابسمنها

من)لقذرأئ:عزوجلقولهفيمسعودابنحديثوفي،رفرففهو

سدأخضررفرفا"رأى:قال18(]النجم/(!الكبزى+رئهءايف

."الصحيحين"فيوهو.")1(الأفق

:قال.عبقريالبسطمنشيء"كل:أبوعبيدةفقال:العبثريوأما

موضع"عبقر::الليثوقالفيها")3(.يوشى)2(أرضأدهاويرون

فيأبوعبيدوقالعبقر")4(.جنكألهم:يقال،الجنكثيربالبادية

وهالما(")فريهيفريعبقرياأر"فلم:عمرذكرحينمج!يهالنبيحديث

يسكنهاأرضوهيعبقر،إلىنسباله:يقالفيماهذا]49/ا[أصل

لزهير:وأنشد،رفيعشيءالىمنسوبامثلافصار،الجن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيحه.فيمسلميخرجهولم)6103،4577(،برقمالبخاريأخرجه

.""وشي:""جوفي،"موشى":هـ"،ب،"أفي

)444(،صقتيبةلابنالقرآنغريبوتفسير)2/246(،القرانمجاز:انظر

174(.)5/للشوكانيالقديروفتح

)3/9023(.للأزهرياللغةتهذيب:انظر

بنعبداللهحديثمن)3923(برقمومسلم)3434(،رقمالبخاريأخرجه

عنهما.اللهرضيعمر
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فيستعلوا)2(ينالواأنيوفاجديرونعبقريةعليهاجئة)1(بخيل

،العبقريفيالصحيحهوالقول"وهذا:الواحديأبوالحسنقال

أوشئهته،الجنإلىنسبتهشيءوصففيبالغتإذاالعربأنوذلك

لبيد:قولومنه،بهم

أقدامها)3(رواسياالبدفيجن

:امرأةيصفاخروقال

وتر)4(مالهابقوسالقلوبرمييعفمهاجنولهاجئية

بكليأتونوألهم،عجيبةصفةكلالجنفييعتقدونألهموذلك

فيهمبالغشيءكلنسبوابسكناهممعروفاعبقركانولما،عجيبأمر

ثم،الأصلهوهذا.وصنعهمعملهممنألهبذلكيريدونإليها،

بيتذكرنالماويشهد،صفتهفيمابفىلكلونعتااسماالعبقريصار

عبقرإلىنسبتكثيرةأشياءرأيناثم،عبقرإلىالجننسبفإله،زهير

عنسلمةوروى،("عبقريا")عمرصفةفيكقوله:والثيابالبسطغير

الحيوانمنالفاخروهو،الرجالمنالشئد:العبقري:قالالفراء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.وغيرهزهيروديوان،"هـ"منوالمثبت"نخيل"،،د":،ج"أ،بفي

زهيرصديوانفيوالبيت)1/87-88(،عبيدلأبيالحديثغريب:انظر

كأئها.بالذخولتشذرغلب:البيتوصدر(،)177صديوانهانظر(

بشيربنلمحمدمنسوبوهوص)987(للبصري"البصرية"الحماسةانظر:

الجمحي.دهبللأبي:وقيل،الخارجي

ص)448(.تقدم
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غيرإليهانسبلما،بالوشيمخصوصةعبقركانتفلو.والجوهر"

لما)1(،الصنعةالعجيبةالموشيةالبسطإليهاينمسبوإدما،الموشى

وصفه.فيمابولغكلإليهانسبكما،ذكرنا

والطنافس")2(،البسطيريد:"وعبقري]123/ب[:عباسابنقال

عتاق"هي:قتادةوقالالمخملة")3(،الطنافس"هي:الكلبيوقال

جمع.:وعبقرفي(،(")الغليظ"الديباح:مجاهدوقال")4(،الزرابي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب":"كما".في

عليه.أقفلم

)27/164(الطبري".أخرجهالزرابي:"عبقري:قالعباسابنعنوجاء

الوسائد"."يعني:أيضاعباسابنعنوجاء.حسنوسنده

)4/335(.تفسيرهفيزمنينابيابنذكره

261(.)6/للماورديوالعيونالنكت:انظر

فيوالطبري)3112(،رقم)2/216("تفسيره"فيعبدالرزاقاخرجه

)27/164(."تفسيره"

".الزرابي:"العبقريبلفظقتادةعنطرقمن

صحيح.وسنده

وهناد،لهواللفظ)75034(رقم)7/67(المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

.فذكرهمجاهدعنرجلعنالثوريعنوكيععن)83(،رقمالزهدفي

.""الديباج:قالمجاهدعنمعروفأبيبنرباحعنالثوريعنقبيصةورواه

)61034(.رقم66()7/شيبةأبيابنأخرجه

كمايسفهلمرجلااستضعفإذاوكيعكانوقد،رباحهوالمبهمفالرجل

بعضهم:وقال،المكيرباحجماعةضعفوقدأحمد،الإمامعليهنمن

4(.ط)9/48الكمالتهذيب:انظر،صالح

به.لابأسفالإسناد
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."بالجمعوصف)1(ولهذا،عبقريةواحده

والزرابي،مرفوعةبألهاالفرشوتعالىسبحانهوصفكيفوتأمل

سمكهاعلىدالالفرشفرفع،مصفوفةبألهاوالنمارق،مبثوثةبألها

يختصقلاموضعكلفيوألها،كثرتهاعلىدالالزرابيوب!،ولينها

علىيدل،المساندوصف)2(،وجوانبهمؤخرهدونالمجلسصدربها

دونوقتفيتصفمخباةليستدائما،إليهاللاستنادمهيأةألها

اعلم.والله،وقت

)1(

)2(

"."د":"يوصففي

."صفوو":هـ""في
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والخمسونالحاديالباب

(1وبشخاناتهم)وأرائكهموسررهمخيامهمذكرفي

وفي،72[]الرحمن/الحياهـ!(فىفقصوزتص3):تعالىاللهقال

عنعنهاللهرضيالأشعريموسىابيحديثمن"الصحيحين")2(

)1(

)2(

ومن،البعوضاي:بشهمنمركبة،معزبةفارسيةكلمةوهي:بشخانةجمع

تسميهاالتيالكلةوهي،البعوضبيتوالمعنى،البيتاي:خانه

.البعوضمنبهيتوفى،كالبيتيخاطرقيقغثاء"وهي"ناموسية":العامة

العاميفيعطيةومعجم)66(،صالملابسلأسماءالعربيالمعجم:انظر

.()171صوالدخيل

مختصرا:وبيانه،ميلا""ستونلفظةفياختلاففيهوقعالحديثهذا

ابيه.عنقيسبنعبداللهبنبكرابيعنالجونيابوعمرانيرويه

به.عمرانابيعنعبيدبنالحارثفرواه-

)23(.-)2838(مسلمعندالمؤلفساتهاثذيالأؤلباللفظ

به.عمرانأبيعنعبدالصمدبنعبدالعزيزورواه-

له.واللفظ2()4-)2838(ومسلم،(4)895البخاريعندالثانيباللفظ

عنه:واختلفعمرانابيعنالعوذييحىبنهمامورواه-

ميلا"."ثلاثونالرابعباللفظبههمامعنالمنهالبنمحمدفرواه*

.الاختلافهذاإلىوأشار)7103(البخاريأخرجه

عليبنوعاصموعبدالصمدمسلمبنوعفانهارونبنيزيدورواه*

ميلا"."ستونبلفظبههمامعنكلهمكثيربنومحمد

فيكماوابوعوانة)4/941(،وأحمد)25(،-)2838(مسلمأخرجه

وغيرهم.)606(رقمالعظمةفيوأبوالشيخ(،1141/)0الاتحاف

فقديحىبنهماممنالاضطرابولعلميلا"،"ستونالصحيحوهذا

ومفن=كتابهإلىيرجعصارعمرهاخرفيكانإذاحتىحفظا،يحدثكان
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مجوفةواحدةلؤلؤةمنلخيمةالجنةفيللمؤمن"إن:قالغ!يمالنبي

فلاالمؤمنعليهميطوفأهلونفيها)1(للمؤمنميلا،ستونطولها

.بعضا"بعضهميربد

ستونعرضها،مجوفةلؤلؤةمنخيمةالجنةفي":لهمالفظوفي

عليهميطوف،الاخرينيرونماأهل،منهازاويةكلفيميلا

".المؤمن

ستونالسماءفيطولهادرة"الخيمة:أيضالهمااخرلفظوفي

."الاخرونلايراهم،أهل)2(منهازاويةكلفي،ميلا

.ميلا"ثلاثونطولها":لفظفيوحدهوللبخاري

البساتين،فيخيامهيبلوالقصور،الغرفغيرالخياموهذه

.الانهارشواطىءوعلى

بنأحمدعنعبدالرحمنبنالحسينحدثني:الدنياأبيابنوقال

العينالحورخلقينشأ:قالسليمانأباسمعت:قالالحواريأبي

.)4(الخيامالملائكة)3(عليهنضربتخلقهنتكاملفإذا،إنشاء

)1(

)2(

)3(

)4(

.هلالبنوحئاناسدبنوبهزمسلمبنعفانأخيراعنهروى

عنهمامعنعبدالصمدرواهما،لههفامضبطعدمعلىيدكومما

أعلم.والله،"عمرانأبيبدل"""قتادةفذكر،نحوهقتادة

مسلم.من

".للمؤمن"أهل:وفي"د"،"المؤمن"أهل:،ج""بفي

خطأ.وهو""عليهم:،د،هـ""بفي

)318(.برقمالدنياابيابناخرجه
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.مقصورةتكونأنالبكر)1(وعادة،أبكاراكنلما:بعضهموقال

الحوروتعالىسبحانهاللهأنشأبعلها،يأخذهاحتىخدرها،في

الجنة.فيأوليائهوبينبينهنيجمعحتى،الخيامخدورفيوقصرهن

عنجابرعن،سفيانحدثنا،إسحاقحدثنا:الدنياأبيابنوقال

اللهرضيعبداللهعنمسروقعنعبيدةأبي)2(عنبزةأبيبنالقاسم

أربعةخيمةولكل،خيمةخيرةولكل،خيرةمسلم"لكل:قالعنه

تكنلموكرامةوهديةتحفةبابكلمنيومكلعليهايدخل،أبواب

حور،طماحاتولابخراتولا،ذفراتولامرحات)3(لا،ذلكقبل

.")4(مكنونبيضكألهنعين

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منسقطإلى"وعادة"(""ضربتقولهمن

وهو"بزة"بدل"بردة""د"فيووقع"ج"،منسقطابي"عن"بزةقوله

خطأ.

إلى"ب"حاشيةفيوصخحت"مزجات"،د""بوفي،"مرجات""هـ"في

."سخراث"

رقم)7/65(مصنفهفيشيبةأبيوابن)032(،برقمالدنياابيابناخرجه

مختصرا.()27/158تفسيرهفيوالطبريمختصرا،34()450

.نحوهبهالثوريسفيانعن)238(الزهدفيالمباركابنورواه

.بالكذبائهموقد،ضعيفالجعفييزيدبنجابروفيه

وهوالذفر،من،والذفرات.والاختيالالتئختروهو،المرحمنالمرحات

فييكونوالنتنالرائحةوهوالبخر،من،والبخرات.الريجوخبثالضنان

يمينابنطرهاممرالتيهي:طفاحةامراة:يقال،والطفاحات.وغيرهالفم

.3(70و474/و)(195و534)2/العربلسانانظر.زوجهاغيرإلىوشمالا
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ميسرةبنعبدالملكعنشعبةحدثناالجعدبنعلي9/ا[]هحدثنا

فيعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنيحلأثالأحوصأباسمعت:قال

.(1")مجؤف"دز:قالالحياهـ(فىفقصحورتصر!:تعالىقوله

خليدعنقتادةعنالتيميسليمانأنبأنا:المباركابنوقال

واحدةلؤلؤةالخيمة":قالعنهاللهرضيالدرداء)2(أبيعنالعصري

.")3(درةمنكلهاباباسبعونلها

عباسابنعنعكرمةعنقتادةعنهماموأخبرنا:المباركابنقال

أربعةلها،فرسخفيفرسخمجوفةدرةالخيمة":قالعنهمااللهرضي

.")4(ذهبمنمصراعالاف

)1(

)2(

)3(

)4(

التفسيرفيوهبوابن)326(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

)7/66(المصنففيشيبةابيوابن)325(،رقم014()1/-جامعه-من

مثله.بهشعبةطريقمن161(:)27/والطبري)05034(،رقم

يذكر)ولم،مثلهقولهالأحوصابيعنالملكعبدعنمسعرورواه-

مسعود(.ابن

فيوهناد)247(،رقم-نعيم-روايةالزهدفيالمباركابنأخرجه

)53(.رقمالزهد

.نحوهالدنياابيابنوعندخليدا"،بهيجاوز"ولمزادالمباركابنعند

فيالدنياأبيوابن)025(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

)327(.رقمالجئةصفة

خليدعنقتادةعنالتيميسليمانأبيهعنسليمانبنمعتمرورواه-

.".لؤلؤ.الخيمةأنليذكرلقد:قال

خليد.إلىصحيحوسنده161()27/الطبريأخرجه

شيبةأبيوابن)924(،رقمنعيمروايةالزهدفيالمباركابنأخرجه

)328(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيوابن)47034(،رقم)7/65(
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شريك.حدثناعبدالوهاببن)1(فضيلحدثنا:الدنياأبيابنوقال

72(الحياهـ!(]الرحمن/فىئقصوزتصر):مجاهدعنمنصورعن

.")2(واحدةلؤلؤةوالخيمة،اللؤلؤخيام"في:قال

عنالصباحبنيوسفحدثنامنصورحدثناجعفربنمحمدحدثني

فى]124/ب[ئقصورت)ص3:عنهمااللهرضيعباسابنعنصالحأبي

وعرضها،فرسخطولهامجوفةدرةمن"الخيمة:قالألحياهـ!(

خمسوندورهسرادقحولها،ذهبمنبابألفولها،فرسخ

عزوجلعنداللهمنبهديةملكمنهابابكلمنعليهيدخلفرسخا،

والله23(")3(]الرعد/(بالبىكلمنعلئهمئذظونوألملبهكة):قولهوذلك

)1(

)2(

)3(

به.همامعنطرقمن)333(رقمالبعثفيوالبيهقي

ذكر:قالقتادةعنكلهمومعمروابوالعؤامعروبةابيبنسعيدورواه-

سعيد.لفظهذا،فذكرهيقولكانعباسابنأنلنا

وابن)2/215(،تفسيرهفيوعبدالرزاق)27/162(،الطبرياخرجه

وغيرهم.34(0)51رقم66()7/شيبةابي

ضعيففالاسنادوعليهأصح،تابعهومنعروبةأبيابنطريق:قلت

.عباسوابنقتادةبينالواسطةلجهل

خطأ.وهو"فضل":،هـ""بفي

)932(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

.اللؤلؤ"خيام"بلفظبهمنصورعنكلاهماقيسأبيبنوعمروجريرورواه-

متهم.حميدابنالطبريشيخلكن)27/162(الطبريأخرجه

".مجوفةدر"الخيمة:قالمجاهدعنمنصورعنالثوريورواه-

عنه.ثابتوهو)17(،الزهدفيوهناد66(،)7/شيبةابيابناخرجه

)332(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه
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اعلم.

بحوروزبخهومصفوفةسربى!متبهين):تعالىفقال:السرروأما

منوقلل!الأوصلينمنثفة):تعالىوقال02[،]الطور/!(عيهز

[131-6]الواقعة/(!مملإتعلحهامتيهين!موضونؤسر2عك!الأخرين

.13[]الغاشية/!(رمزكؤعةفيها!:تعالىوقال

بعض،جانبإلىبعضهامصفوفةبألهاسررهمعنتعالىفأخبر

موضونة،ألهاواخبر،بعضمنبعيداولا،بعضخلفبعضهاليس

فلانوضن:يقال،المضاعفوالنسجالنضد:لغتهمفيوالوضن

.موضونفهو،بعضفوقبعضهوالاجرالحجر

درع:ويقالوأشباهه)1(،السريرنسج:"الوضن:الليثوقال

متاعضني:لامرأتهالعربمنرجلوقال.النسجفيمقاربةموضونة

بعض.منبعضهقاربيأي:البيت

منسوجة:موضونة:قتيبةوابنوالمبردوالفراءابوعبيدةوقال

ومنه،الدرعحلقتوضنكما،بعضعلىبعضها،متداخلةمضاعفة

)1(

وقال،يهلابأسوابوداود:احمدقال:المدائنيوهوجعفربنمحمدوفيه

ولايحتج،حديثهيكتب":أبوحاتموقال،أبدا"بشيءعنه"لاأحدب:مرةأحمد

.(1-2012/)5الكمالتهذيبانظر،"لينفيهصدوو":حجرابنوقال،"يه

عليه.اقفلم:الفزاريالصباحبنويوسف

للأزهرياللغةتهذيبمعجم:انظر،موضون"وهو،والثياببالجوهر"وتتمته

/4(.)8093
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بعضهفيدخل،ينسجسيور)1(مننطاقوهو،الوضينسمي

للأعشى:وأنشدوا،بعض

)2(على

فعيرا)3(عيراالحيمعتساقموضونةداودنسجومن

والياقوتبالدز)4(مشبكةالذهببقضبانمنسوجة:موضونةقالوا

والزبرجد.

اللهرضيعباسابنعنمجاهدعن،حصينحدثنا:هشيمقال

.")6(بالذهب(مرمولة)":قالعنهما

وقال")8(،بالذهب)7("موصولة:مجاهدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ب،هـ":"ستور".في

"ج":"بعضها".في

)2/248(.عبيدةلأبيالقرانمجازوانظر)71(،صالأعشىديوان:انظر

"."مسبكة"أ":في

وصفانظر...المنسوجةالمضفوره:والمرمولة،""مزمولة:،د،هـ""بفي

)09(.صحبيبلابنالفردوس

)337(.البعثفيوالبيهقي)166(،الجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

مثله.يهحصينعنكلهموأشهلالقاضيوأبويوسفالثوريورواه

)412(،رقمالجثةصفةفيوأبونعيم)77(،رقمالزهدفيهنادأخرجه

وغيرهم.)313(رقمجامعهمنالتفسيرفيوهبوابن

.عباسابنعنصحيحوهو

وذكرالتفسير"مرمولة"،وكتبالتخريجمصادروفي،النسخجميعفيكذا

النكت:انظر.عباسلابننسبهلكن"بالذهب"موصولةتفسيرهفيالماوردي

.(054)5/والعيون

رقم=)7/67(شيبةابيوابن76(،و)74رقمالزهدفيهناداخرجه
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"موضونة:عنهما:اللهرضيعباسابنعنطلحةأبيبنعلي)1(

.-.)2(
.مصمولمحه"

رضيعباسابنعنعطاءقالمرفوعةألهاوتعالىسبحانهوأخبر

،والياقوتوالدربالزبرجدمكللة،ذهبمن"سرر:قالعنهماالله

.")3(وأيلةمكةبينمامثلوالسرير

أرادفإذاعام)4(،مئةالسماءفيالسرير"طول:الكلبيوقال

عليهجلسفإذا،عليهيجلسحتىلهتواضععليهيجلسانالرجل

."مكانهالىارتفع

فصل

اللهرضيعباسابنعنمجاهدقال.أريكةأجمعفهي:الأرائكوأما

)5(أريكةيكونلا":قال،31(/]الكهفالأرايك(علىفبهامبهين):عنهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هم.وغبر(72/271)لطبريوا،(96043)

عنه.صحيحوهو)27/173(،الطبريعندمجاهد:عناخرطريقوله

خطأ.وهو"عطاء""أ"حاشيةعلىنسخةفيوقع

رقمالبعثفيوالبيهقي)27/173(،تفسيرهفيالطبرياخرجه

حسن.وسنده347(.و)338

القرآنلأحكامالجامعفيوالقرطبي)3/147(،الوسيطفيالواحديذكره

".الجابيةإلىعدنومابين،إيلهإلىصنعاءمابين"الأريكةوفيه)01/893(

مائة"ثلاثالقرطبيعندوجاء"ذراع"،المطبوعةوفي،النسخجميعفيكذا

أعلم.والله.يظهرفيمابالصوابإشبه"ذراع":قلت202(.)17/"ذراع

."الأرائك":د""في
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يكونلاحجلةبغيرسريراكانفإن،الحجلةفيالسريريكونحتى

أريكةتكونو)1(لا،أريكةتكنلمسريربغيرحجلةكانتوإن،أريكة

.")2(أريكةكانتاجتمعافاذا،الحجلةفيوالسريرإلا

الليث:وقالالحجال")3(.فيالأسرة"هيمجاهد:وقال

".أرائكوجمعها،أريكةوالسريرفالحجلة،حجلةسرير:الأريكة"

."الحجالفيالفرش:الأرائك":إسحاقأبووقال

:أشياءثلاثةهاهنا:قلت

ير.لسرا:هاحدأ

فوقه.تعلقالتيالبشخانةوهي،الحجلة:الثانية

أريكة،السريريسمىولا،السريرعلىالذيالفراش)4(:الثالث

كله.ذلكيجمعحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

"وقال".:"ا"حاشيةعلىنسخةفي

حصينعنعاصمبنعليطريقمن)334(رقمالبعثفيالبيهقياخرجه

.عباسابنعنمجاهدعن

الكمالتهذيبانظر:لين،حفظهفي:الواسطيعاصمبنعليوفيه

.)02/405-052(

حاتمبناشهلعن)313(رقمجامعهمنالتفسيرفيوهبابنوأخرجه

الحجال".فيالسرر"علىبلفظبهحصينعن-لين-حفظهفي

رقم)7/68(شيبةابيوابن7(،وه)74رقمالزهدفيهناداخرجه

صحيح.وسنده.لهوائلفظ)335(،رقمالبعثفيوالبيهقي)77034(،

."الثالثة":د"،"بفي
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أوبيت،قبةفيمزينمنجد)1(سرير؟"الأريكة:"الصحاح"وفي

.")2(الأرائكوالجمع،حجلةفهو،سريرفيهيكنلمفإذا

وهو.")3(الحجلةزرمثلكانلمجيمالنبيخاتم"أن:الحديثوفي

أعلم.والله،أزرارهاجملةمنطرفيهابينبهيجمعالدتالزر

)1(

)2(

)3(

"ب،ج،د،هـ":"متخذ".في

.(9811)2/الصحاح:انظر

بنالسالبحديثمن)2345(رقمومسلم)187(،رقمالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضييزيد
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والخمسونالثانيالباب

]69/أ[وغلمانهمخدمهمذكرفي12/ب[]ه

(!فنثورالؤلواحستخهخرأتنهمإذائخفدونوتدنعئينولالوف!):تعالىقال

وأباريئ(بأكواب!مخفدونوتذنعيتهميطوف):تعالىوقال،[91/]الانسان

.[81-71/قعةلواا]

:قال،يتغيرونولا،يهرمونلا"مخلدون:والفزاءأبوعبيدةقال

تذهبلموإذالمخلد،إله:يشمطولمكبرإذاللرجلتقولوالعرب

مخلد")1(.هو:قيل،الكبرمنأسنانه

اذانهمفيأيمسورون،مقرطون:مخلدون:اخرونوقال

.الأساورأيديهموفي،القرطة

بالخلدة،مقرطون:مخلدون:قال،الأعرابيابناختياروهذا

.القرطة)2(:وهي،خلدوجمعها

)3(
وهيبالخلد،حلاهاإذا،جاريته"خلد:ابيهعنعمرووروى

)1(

)2(

)3(

)3/122-123(،للفراءالقرآنومعاني)2/924(،القرآنمجازانطر:

)446(.قتيبةلابنالقرانغريبوتفسير

)1/801(،للأزهرياللغةتهذيبومعجم)261(،صللخليلالعينانطر:

قتيبةصلابنالقرانغريبوتفسير)3/123(،للفراءالقرآنومعاني

.)446-447(

"عمر"."هـ":في

463



يشب")1(ولمأسنإذاوخلد،القرطة

.)2("مقرطون"

جبير:بنسعيدقالوكذلك،

بحجتين:هؤلاءواحتج

يكونأنبدفلا،الجئةفيمنلكلعامالخلودأناحداهما:

القرطة.هووذلك،بهميختصقبتخليدموصوفينالولدان

الشاعر:قول:الثانيةالحجة

)3(الكثبانرواكدأعجازهنكأنمابااللجينومخفدات

"غلمان:عباسابنقالالبقاء.هوالخلد:الأولونوقال

")4(.لاهر

والكلبيمجاهدقولوهذا،كافهذافيالقرانترجمانوقول

.()يتغيرونولايهرمونولالايكبرون:قالوا،ومقاتل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

8101(.)1/للأزهرياللغةتهذيبمعجم:انظر

الجامعفيوالقرطبي)8/801(،التنزيلمعالمتفسيرهفيالبغويذكره

202(.)17/القرانلأحكام

اللغةتهذيبومعجم)447(،صقتيبةلابنالقرآنغريبتفسيرانظر:

"رواكد".بدل"اقاوز"وعندهمالأحد،ينسباهولم(،0801)1/للأزهري

)4/233(.""الوسيطتفسيرهفيالواحديذكره

)27/173(.الطبريتفسير:انظر،البصريوالحسنمجاهدايضاوقاله

والوسيط،2(20/)17والقرطبي،312()3/مقاتلتفسير:انظر

)411(.رقمالبعثفيوالبيهقي)4/233(،
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لهميعرضلاولدانهموقالوا:،القولينبينطائفةوجمعت

هذاأراد.مقرطون:قالفمن،القرطةاذانهموفي،الهرمولاالكبر

لهم.لازمأمرولداناكونهمأن،المعنى

وحسنالبياضمنفيهلماالمنثور،باللؤلؤسبحانهوشبههم

:فائدتانمنثوراكونهوفي،الخلق

خدمتهمفيمبثوثونبل،معطلينغيرألهمعلىالدلالة:إحداهما

وحوائجهم.

ذهبمنبساطعلىسيماولا،منثوراكانإذااللؤلؤأن:)1(والثاني

واحد.مكانفيمجموعاكونهمنوأبهىلمنظرهأحسنكان؛حريرأو

مأالدنيا،ولدانمنهمهل:الولدانهؤلاءفياختلفوقد

قولين:علىإنشاء؟الجنةفياللهأنشأهم

المسلمينأولادهم:البصريوالحسنطالبأبيبنعليفقال

الجنةأهلخدميكونون،سيئةولالهمحسنةولا،يموتونالذين

.فيها)3(ولادةلاالجنةإذ،وولدانهم)2(

بنإبراهيمحدثناالحسنبنعبدالرحمنحدثنا:الحاكمقال

تعالى:قولهفيالحسنعنفضالةبنالمباركحدثناادمحدثناالحسين

)1(

)2(

)3(

.("الثانية":صوابهولعل،النسخجميعفيكذا

."الجنةفي"وولدانهم:""جفي

)17/302(.القرانلأحكامالجامعالقرطبيتفسيرانطر:
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فيجزونحسناتلهميكن"لم:قال17(!(]الواقعة/مخلدونوتذن)

.")2(الموضعبهذافوضعوا،عليهافيعاقبونسيئاتولابها)1(،

يجعلهم،المشركينأطفالهم:قالمنالقولهذاأصحابومن

الجثة.لأهلخدفاالله

حازبمأبيعنالقاريعبدالرحمنبنيعقوبرواهبماهؤلاءواحتج

ربيسألت":قال!ك!يمالنبيعنانسعنالرقاشييزيدعن،المديني

أهلخدمفهمفأعطانيهملايعذبهم،أنالبشرذريةمناللاهين

.الأطفال:يعني")3(.الجثة

)1(

)2(

)3(

.بها""فيخرجون:ث!"بفي

فيكماتفسيرهفيحميدبنوعبد)041(،رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

حسن.وسنده921(،)6/الدر

.()1544رقم269()2/المتناهيةالعللفيالجوزيابنأخرجه

عنكلهموغيرهمجريربنوحكيمصبيحبنوالربيعالأعمشورواه-

.اختلافألفاظهموفي،أنسعنالرقاشييزيد

أخبارفينعيموأبو)2225(،والطيالسي)0904(،أبويعلىأخرجه

344(.)1/أصبهان

عليه.واختلفالمنكدربنمحمدورواه

بنعبدالرحمنعنسليمانبنفضيلعنالمتوكلبنعبدالرحمنفرواه-

"فأعطانيهم".إلىفذكرهأنسعنالزهريعنالمدنيإسحالتى

203(.)4/الكاملفيعديوابن)0357(،رقمأبويعلىأخرجه

)الزهري(.بدلالمنكدر()ابنصوابهخطأ،وهذا

إسحالتىبنعبدالرحمنعنفضيلعنالبصريمالكبنعمرورواههكذا

"فأعطانيهم".بدل"فوهبهم"إلىفذكرهانسعنالمنكدربنمحمدعن

)3636(.أبويعلىأخرجه
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المنكدرابنعنالماجشونبنعبدالعزيزورواه:الدارقطنيقال

انتهى..]126/ب[ع!يمالنبيعنانسعنالرقاشييزيدعن

الزهريعنإسحاقبنعبدالرحمنعنسليمانبن)1(فضيلورواه

سليمانبنوفضيلواه)2(،فيزيد؛ضعيفةالطرقوهذه.أنسعن

.)4(ضعيفإسحاقبنوعبدالرحمن،لمحيه
.)3(

غفلتإذاالشيءعن"لهيت"من،واللاهون:قتيبةابنقال

)6( )5(1

"لهوت"منهووليس،عنه

لأهلولدوااولادهؤلاءإن:يقولونلاالأولالقولواصحاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الرقاشييزيدعنالمنكدربنمحمدعنالماجشونبنعبدالعزيزورواه-

.فذكرهأنسعن

كمامسندهفيشيبةأبيوابن)1303(رقممسندهفيالجعدابنأخرجه

2041(.و)1041وأبويعلى)0418(،رقمالمطالبفي

لاتثبت.أخرىطرقلهوالحديث،الصحيحهووهذا

ضعيف.وهو،الرقاشييزيدعلىالحديثفمداروعليه

وضعفه".عليهلايعؤلويزيد،لايثبتحديث"هذا:الجوزيابنقال

.البوصيري

مابعده.وكذلكخطأ،وهو"فضل"،:في"ب"

)32/77(.الكمالتهذيب:انظر

271(.)23/الكمالتهذيب:انظر.السميريهو

525(.)16/951الكمالتهذيب:انظر.المدنيهو

،هـ"."ا،جمنسقط

)2/269-279(.المتناهيةالعللفيالجوزيابنذكره
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انشاء)1(،الجئةفياللهأنشأهمغلمانهم:يقولونوإدمافيها،الجثة

العين.الحورأنشأكما

ثلابأبناءالقيامةيومفيكونونالدنياأهلولدانوأفاقالوا:

أبادراجاأنالحارببنعمروحدثناوهبابنرواهلما؛سنةوثلاثين

قال:قالعنهاللهرضيسعيدأبيعنالهيثمأبيعنحدثهالشمح

بنييرذونكبيرأوصغيرمنالجنةاهلمنمات"من:ع!يماللهرسول

8)2(
وكذلكابدا،عليهايزيدونلا،الجنةفي]79/أ[سنةثلاثينوب

.الترمذيرواه.النار")3(أهل

العين--كالحورالجنةمنمخلوقونالولدانهؤلاءأنوالأشبه

كانهملهؤغقمانعليتهتم!ويطوف!و:تعالىقالكما،وغلمانالهمخدما

كرامةتماممنفإن،أولادهمغيروهؤلاء24(الطور/أ!(لؤلؤمكنون

غلمانايجعلهملا،معهممخدومينأبناءهميجعلأنلهمتعالىالله

لهم.

إذاخروجاالناسأؤل"أنا:لمجي!الئبيعنأنسحديثفيتقذموقد

.")4(مكنونلؤلؤكألهمخادمألفعلييطوف-وفيه-،بعثوا

.الأيديتبتذلهلمالذيالمصونالمستور:والمكنون

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب،ج،د،هـ".من

تردولم،النسخباقيفيولا،الترمذيعندوليس،فقظ"أ"منو"ثلاب"قوله

.الترمذينسخبعضفيفلعله،يقتضيهالمؤلفكلاملكن؛31(6)ص/فيأيضا

.ص)316(فيتقدم

.ص)225(فيتقدم
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واعتبرتها(عيتهئم)يطوفولفظة(،اد)وئذنلفظةتأملتوإذا

إلىذلكوضممت24[(]الطور/لهزظمانبخغ!و!طوف):بقوله

الربأنشأهمغلمانالولدانأنعلمتانفا=المذكورسعبدأبيحديث

أعلم.والله،لأهلهاخدماالجئةفيتعالى
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والخمسونالثالثالباب

وأصنافهن،وسراريهمنسائهمذكرفي

الطاهروجمالهن(1وأوصافهن)وحسنهن

كتابهفيبهتعالىاللهوصفهنالذيوالباطن

جنمخالئمأنالفخلختوصعملواءامنواائذيىوبشر!و:تعالىاللهقال

دؤقناائذىهدالواقاثمرةءززقامنمهارزلمحوالائهر!ئمااتختهامنتخرى

فيهاوهمصطفؤأزوجفيهاولهتممدشبهابهءوأتواهئلمن

25[.]البقرة/خلدوت!(

بهذهإليكأرسلهمنوعظمةوصدقهومنزلمهالمبشرجلالةفتأمل

عليكشيءأسهلعلىلكوضمنه،بهبشركماوقدر،البشارة

وما،بالجنانالبدننعيمبينالبشارةهذهفيسبحانهوجمع،وأيسره

القلبونعيم،المطهرةبالأزواجالنفسونعيم،والثمارالأنهارمنفيها

انقطاعه.وعدم،الابادأبدالعيشهذادوامبمعرفةالعينوقرة

هذا،زوجهاوهو،الرجلزوج:والمرأة،زوججمع:والأزواج

)اشمكن:تعالىكقولهالقراننزلوبها،قريشلغةوهو،الأفصحهو

وهو،زوجة:يقولمنالعربومن35[]البقرة/(الجئةود!ؤجكأنت

يقولونه.يكادونلا،نادر

علىصفةفتجريالواحد،علىصفةجرتوإن:المطهرةوأما

"وصفائهن".:المطبوعةفي)1(
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طيبة()ومسبهن:تعالىكقوله،جماعةمجرىلهإجراءالتكسيرجمع

التي:لب،وذظائره.[18]سبأ/(طهزةفرىو)،[21/]الصف

]127/ب[والمخاطوالغائط،والنفاسوالبولالحيضمنطهرت

معوطفر)1(الدنيا،نساءمنيكونأذئوكلقذر،وكل،والبصاق

منلسانهاوطهر،المذمومةوالصفاتالسيئةالأخلاقمنباطنهاذلك

زوجها،غيرإلىبهتطمحأنمنطرفهاوطهروالبذاء،الفحش

وسخ.أودنسلهايعرضأنمنأثوابهاوطهرت

عننضرةأبيعنقتادةعنشعبةحدثنا:المباركبنعبداللهقال

(ظفزهأزوحفيها)ولهئملمجيمالنبيعنعنهاللهرضيسعيدأبي

.")2(والبصاقوالنخامةوالغائظالحيض"من:قال25[]البقرة/

)1(

)2(

"ج":"فطهر".في

كماالمستدركفيوالحاكم،معلقا(016)2/المجروحينفيحبانابنأخرجه

لابنالمهرةإتحافولافيالمطبوعفيعليهأقفولم)1/67(،كثيرابنعند

:وقال)1/66-67(،كثيرابنتفسيرفيكماتفسيرهفيمردويهوابنحجر،

.،غريبحديث"هذا

.فذكرهبهالمباركبنعبداددهعنالبزيعيعمربنعبدالرزاقطريقمن

."الشيخينشرطعلىصحيح":الحاكمقال

عمربنعبدالرزاقفإننظر،فيهادعاهائذي"هذا:فقالكثيرابنوتعقبه

ابن-قلتبه"،الاحتجاجيجوز"لا:البستيأبوحاتمفيهقالهذاالبزيعي

."أعلمواللهتقدمكماقتادةكلاممنهذاأنوالأظهر-:كثير

ويسندالأخبار.يقلب.".هذا:عبدالرزاقترجمةفيحبانابنوقال

:قالثمالحديثهذالهساقثمانفرد"إذابهالاحتجاجيجوزلا،المراسيل

ع!ييه".النبيكلاممنلهأصللا،رفعهقتادةقول"وهذا
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اللهرضيعباسبنوعبداللهعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهوقال

.")2(يتنخمن)1(ولايحدثنولايحضنلا:مطهرة":عنهما

القذرمن"مطهرة:أيضاعنهمااللهرضيعباسابنوقال

.)3("والأذى

ولا،يمنينولايمذين)4(ولا،يتغوطنولالايبلن":مجاهدوقال

.(")يلدنولا،يتنخمنولايبصقنولا،يحضن

بولكلمناللهطهرهن،والأذىالاثممن"مطهرة:قتادةوقال

.")6(وهأثموقذرويائط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ومعمرالعطاروابانعروبةابيبنسعيدرواهبنحوه.كماقالوهو:قلت

وسيأتي.،قولهقتادةعنكلهموخليد

التخريج.مصدروالمثبت،تصحيفوهو"يمذين"،د،هـ"،ج"أ،بفي

175(.)1/تفسيرهفيالطبريأخرجه

تفسيرهفيوالطبري)265(،رقم-البقرة-تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

حسن.وسنده(،175)1/

عننجيحأبيابنعنالثوريروايةمنجاءتوقد،النسخجميعفيكذا

.الطبريعندمجاهد

نعيم-رواية-الزهدفيالمباركوابن،92(،)27رقمالزهدفيهئادأخرجه

والطبري)266(،رقم/البقرةتفسيرهفيحاتمابيوابن)242(،رقم

وغيرهم.(176و175)1/

عنه.ثابتوهومجاهد،عنطريقينمن

/البقرةتفسيرهفيحاتمابيوابن64(،)1/تفسيرهفيعبدالرزاقاخرجه

.()1/176تفسيرهفيوالطبري268(و)3267ر

عنه.صحيحوهو
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وأزواج،تحيضلاالتي:"المطهرة:زيدبنعبدالرحمنوقال

.؟والصيامالصلاةويتركن،يدمينتراهنألا،بمطهراتلسنالدنيا

إني:اللهقالعصتفلما،عصتحتىحواءخلقتوكذلك:قال

.")1(الشجرةهذهدميتكماوسأدميك،مطهرةخلقتك

وعيودنى!جنمتىفى!مقاهـأميهخفىالمتقينإن):تعالىوقال

بحوروزؤتجنهم!ذلك!!قعلجتوإشتبزقسندلم!منيفبسون

أتمويرصفيهايذوفوتلا!ءامنبفههبكلفيهايذعون!جمز

.(1556/]الدخان!(الججصعذابووقحهؤالاؤكالمؤتةالأ

،مكروهكلمنفيهالأمنوحصول،المنزلحسنبينلهمفجمع

بمقابلةالعشرةوكمالاللباسوحسن،والأنهارالثمارعلىواشتماله

أنواعبجميعودعائهم،العينبالحورا[]89/اللذةوتمام،بعضابعضهم

ذلكوختاموغائلتها،ومضرتهاانقطاعها،منأمنهممع،الفاكهة

موتا.هناكيذوقونلابأئهمأعلمهم

الجميلةالحسناءالشابةالمراةوهيحوراء،جمعوالحور:

العين.سوادشديدة،البيضاء

وعين:،الطرففيهايحارالتيالحوراء:":أسلمبنزيدوقال

.")2(الأعينحسان

بنعبدالرحمنإلىصحيحوسنده)1/176(،تفسيرهفيالطبرياخرجه)1(

)2(

زيد.

.متروكوهو:الواقديوفيه03()4رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه
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الجلد،رفةمنالطرففيهايحارالتيمجاهد:"الحوراءوقال

.(")1اللونوصفاء

سوادشديدة،العينبياضشديدة:"الحوراء:الحسنوقال

")2(.العين

اللفظة:هذهاشتقاقفيواختلف

:العربكلامفيعنهما-:"الحورالله-رضيعباسابنفقال

مقاتل:وقال")4("الحور:البيضقتادةقالوكذلك")3(.البيض

يحارالتي،العين"الحور:مجاهدوقال.((")الوجوهالبيض:"الحور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شيبةأبيوابن،لهواللفظ)503(رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

.(178)27/والطبري،35(44)6رقم(182)7/

.فذكرهمجاهدعنأصحابناحدثناوفضيلسفيانطريقمن

أصحابنا""بدلرجل"عن"الطبريعندووقع.مجاهدعنرواهمنإبهامفيه

."أصحابهبعض"عنشيبةأبيابنوعند

والطبري،لهواللفظ)603(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

.)27/177(

.فذكرهالحسنعنرجلعنسفيانطريقمن

واسمه،بهمصرحاالطبريعندووقع،الحسنعنالراويالرجلإبهاموفيه

انظر:.بعضهماتهمهقد،متروكوهو،المعتزليعبيدبنعمرووهو،"عمرو"

.(231)22/الكمالتهذيب

.2(14)رقمالفردوسوصففيحبيببنعبدالملكأخرجه

.جذاضعيفوسنده.عنهصالحأبيعنالكلبيطريقمن

والطبري)2825(،رقم(171-172)2/تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه

صحيح.وسنده.(136)25/

.(802)3/تفسيره:انظر
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فيوجههالناظرويرى،ثيابهنوراءمنسوقهنمخعبادياالطرففيهن

.)1("اللونوصفاء،الجلدرقةمنكالمراة،إحداهنكبد

وأصل.الحيرةمنمشتقةاللفظةوليست،الاتفاقمنوهذا

التبييض.:والتحوير.البياض:الحور

شدةوهو،العينفيالحورمنمأخوذالحورأن:والصحيح

الأمرين.يتضمنفهو،سوادهاقوةمعبياضها

سوادها.شدةفيالعينبياضشدة"الحور::وفي"الصحاح"

العينتسودأن:الحور:عمروأبووقال.الحوربينة:حوراءامرأة

وانماحور،]128/ب[ادمبنيفىوليس،والبقرالظباءأعينمثلكلها

.والبقر")3(بالظباءشبهنلأنهن؛)2(العيونحور:للنساء:قيل

.؟")4(العينفيالحورماأدريما":الأصمعيوقال

ورد،اللفظةاشتقاق(و)،اللغةأهلعمروأبوخالف:قلت

بياضإلىأو،البياضإلىردوهإنماغيرهوالناس،السوادإلىالحور

.سوادفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)693(،رقمالبعثفيوالبيهقي)25/136(،تفسيرهفيالطبرياخرجه

حسن.وسنده

"العين".:"ب"في

526(.)1/الصحاح:انظر

)1/28(".عبيدلأبيالمصئف"الغريب:انظر

العربي.الكتابدار،مطبوعةفيوهي"في"،ولعفها:النسخجميعكذا
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والسوادالبياضحسنمنيلتئممعنى:العينفيوالحور

الآخر.منالحسنمنهماواحدكلواكتساب،وتناسبهما

تسمىولا،أسودهاوسوادأبيضهابياضاشتدإذا:حوراءوعين

الجسد.لونبيضاءعينهاحورمعتكونحتىحوراءالمرأة

ورجلالنساء.منالعينالعظيمةوهيعيناء،جمع:والعين

عين.والجمع،عيناءوامرأة.العينضخمكانإذا:أعين

الحسنصفاتأعينهنجمعتاللاتيالعينأن:والصحيح

.")1(الأعينحسان:العين":مقاتلقال،والملاحة

المرأةفيالعينوضيق،طولفيعينهااتساعالمرأةمحاسنومن

فمها،:مواضعأربعةفيمنهاالضيقيستحبوانما،العيوبمن

هنالك.وما،وأنفها،أذنهاوخرق

وصدرها،وجهها،:مواضعأربعةفيمنهاالسعةويستحب

وجبهتها.،كتفيهابينماوهو:وكاهلها

وفرقها،لونها،)2(:مواضعأربعةفيمنهاالبياضويستحب

عينها.وبياض،وثغرها

وحاجبها،عينها،)3(:مواضعأربعةفيمنهاالسوادويستحب

وشعرها.،وهدبها

.2(80)3/مقاتلتفسيرانظر(11

.هـ(،ج)1،فيليس21(

.هـ(،ج،ب،)افيليس31(
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وشعرها،وعنقها،قوامها،:أربعةفيمنهاالطولويستحب

وبنانها)1(.

ويدها،،لسانها-:معنوية-وهيأربعةفيمنهاالقصرويستحب

عنواللسانالزجلقصيرة،الطرفقاصرةفتكونوعينها،،ورجلها

وعن،الزوجيكرهماتناولعناليدقصيرة،الكلاموكثرةالخروج

بذله.

وحاجباها)2(،وفرقها،خصرها،:أربعةفىمنهاالدقةويستحب

وأنفها.

فصل

.2[0]الطرر/!(بكورعيهزونهـضهر):تعالىوقوله

بالنعل،النعليزوجكماأزواجا"جعلناهم:عبيدةأبوقال

عقدمنوليس،بهن"قرئاهم:يونسقال")3(.اثنيناثنينجعلناهم

تقولوانمابها،تزوجت:تقوللاوالعرب:قال،التزوج

.)4("تزوجتها

قولهوذلك،يونسقالهماعلىيدل()التنزيل:هذانصرمنقال

)2(

)3(

)4(

)5(

.(بهاوثيا)(،جد)في

)وحاجبها(.:"أ"حاشيةعلىونسخةهـ(،)بفي

2(.90)2/القرانمجازانظر

)1/358(.سيدهلابن""المخصصانظر

اللغة.فيإمامحبيبابنهو:ويونس

.()التأويل)1(في
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كانولو،37[/]خربزوتجنبهها(وطرامنهازتد"قضئفلما):تعالى

:تقول"تميم:سلامابنوقال.بهازوجناك:لقالبهاتزوجتعلى

:الأزهريوقال.أيضاالكسائيوحكاهبها"وتزوجت،امرأةتزوجت

كلامهم:منوليس،امراةوتزوجت،امرأةزوجته:العرب"تقول

[02]الطرر/صبويىعيهز(وزوخنهو):تعالىوقوله:قال،بامرأةتزوجت

قالشنوءة")1(،أزدفيلغة"هيالفراء:وقالقرناهم،:أي

من]99/أ[جعلهلأنهحسن)2(؛هذافيعبيدةأبي"وقول:الواحدي

ومن،النكاحعقدبمعنىلازوجاالشيءجعلبمعنىهوالذيالتروج

باخر،شفعته:يقالكما،باخرفزوجتهفرداكان:يقالأنيجوزهذا

."الترويجعقدبمعنىكانإذا،يمنعهامنعندالباءتمتنعوانما

علىيدل:النزويجفلفظمعا،الأمرانيرادأنيمتنعولا:قلت

ولفظالحور")3(،]912/ب["أنكحناهممجاهد:قالكما،النكاح

أعلم.والله،حذفهامنأبلغوهذا،والضمالاقترانعلىيدل:الباء

!ولاجانقتلهزإدنم!يطمثهنلوآلطر!قصعزتفيهن):تعالىوقال

.[طه65/]الرحمن!(لمرجانوائيافوتاأرتكذبانرلبهمال!ءافبأئ

مواضع:ثلاثةفيالطرفبقصرسبحانهوصفهن

.هذا:أحدها

)1(

)2(

)3(

1574(.)2/للأزهرياللغةتهذيبمعجمانظر

)أحسن(."أ":حاشيةعلىونسخة)هـ(،في

حسن.وسنده)25/136(تفسيرهفيالطبريأخرجه
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:الصافاتفيتعالىقوله:والثاني

/48[:.عين!(]اية

الطرفقصرت)ونحدهئم

!(الرابالطرفوعذفرت!):صفيتعالىقوله:والثالث

]آية:52[.

أزواجهن،علىطرفهنقصرن:المعنىأنعلىكلهموالمفسرون

فلا،عليهنأزواجهنطرفقصرن:وقيل.غيرهمإلىيطمحنفلا

غيرهن.إلىينظرواأنوجمالهنحسنهنيدعهم

فقاصرات::اللفظجهةمنوأما،المعنىجهةمنصحيحوهذا

طرفهن،قاصر:وأصله)1(،الوجوهكحسان،الفاعلإلىمضافةصفة

متعا.بطامحليس:أي

قولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنورقاءحدثنا:ادمقال

الطرفقاصرات:يقول":قال56(الرحمن/(أألظزفقصزت):تعالى

.")2(أزواجهنغيريبغينفلا،أزواجهنعلى

"قصرن:قالالحسنعنفضالةبنالمباركوحدثنا:ادمقال

،متبرجاتهنماوالله،غيرهم)3(يردنفلا،أزواجهنعلىطرفهن

)1(

)2(

)3(

"د"ب،وفي"الوجه"كحسانج""ا،فيجاء"الوجوه"كحسانقوله

".الوجه"لحسان

حسنوسنده)385(رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

."يرون":هـ""في
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.(1)"متطلعاتولا

وأنفسهنوقلوبهنأبصارهن"قصرنمجاهد:عنمنصوروقال

.)2("غيرهميردنفلا،أزواجهنعلى

أزواجهن،علىطرفهنقصرن":قالقتادةعنسعيد"تفسير"وفي

.")3(غيرهميردنفلا

.الانسان(لدة)وهو:ترب)4(فجمع:الأترابواظ

ابنقال.")6(واحدةأسنانهن،أقران":إسحاقوأبوأبوعبيدةقال

واحدةسنعلىمستويات":المفسرينوسائرعنهمااللهرضيعباس

أتراب:":مجاهدوقال.")7(سنةوثلاثينثلاببناتواحد،وميلاد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

حسن.وسنده.)387(رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

)27/915(تفسيرهفيوالطبري)388(،رقمالبعثفيالبيهقياخرجه

صحيح.وسنده،وغيرهما

.)293(رقمالبعثفيوالبيهقي،(015)27/تفسيرهفيالطبريأخرجه

صحيح.وسنده

."ا"منالأثرهذاسقظ:تنبيه

.(1)30صالوسيطالمعجم،السنفيالمماثل:الترب

.)858(صالوسيطالمعجم.واحدوقتفيمعكولدمن:اللدة

.(185)2/القرانمجاز:انظر

.)388(رقمالجنةصفةفيابونعيماخرجه

ضعيف.وسنده."المستويات:"الأتراب:وبلفظ،عباسابنعن

)7/89(،للبغويالتنزيلومعالم)23/175(،الطبريتفسيروانظر:

.(122)3/مقاتلوتفسير
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والحسن،الشبابغايةفيهن:"أي:إسحاقأبوقال")1(.أمثال

وقتفيمعهالأرضترابمسن)2(لأئه؛تربهوقرنهالانسانسنوسمي

فيهنليسألهن،أسنانهنباستواءالاخبارمنوالمعنىواحد)3(،

الذكور،بخلافالوطءيطقنلاولائدولا،حسنهنفاتقدعجائز

.الخدموهم:الولدان)4(فيهمفإن

(:فيهن):قولهفيالضمير(تفسير)فياختلفوقد

والغرفالقصورمنوماحوتاه،الجنتان)6(تفسيره:طائفةفقالت

.والخيام

عكمئكين):قولهفيالمذكورةالفرش)7(تفسيره:طائفةوقالت

على.:بمعنى(فيو)،(45/]الرحمن(إشتبزقنمنبطإلنها3يفرفر

ولاقتلهزإدنم!يظمحهنلوألظرفقضزتفبهن):تعالىوقوله

.56[/]الرحمن!(جان

قط،حبلالبعيرهذاطمثما:يقال.يمسهنلم:أبوعبيدةقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)384(،رقمالبعثفيوالبيهقي)23/175(،تفسيرهفيالطبرياخرجه

حسن.وسنده

"من".:"د"وفي،"سن":"ا،ج"في

"أ،ج".منسقط

"فيهن".النسخجميعفي

"مفشر".،دي!:"بفي

الجئات".:"تفسيره:"هـ"فيوجاءدامفشره"،:،د""بفي

.""مفسر،د":"بفي
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حبلطمثهماجملهذا:)2(العربتقول:يونسوقالمسه)1(،ماأي

النكاحوهو،الافتضاض:"الطمث:الفراءوقال،مشه)3(("ماأي:قط

.")4(ويطمثيطمثطمث:لغتانوفيه.الدمهو:والطمث.بالتدمية

لغتهم:فيوالطامث(،افترعتها)إذا:الجارية"طمثت:الليثقال

إذا،تطمثطمثت:للمرأة"يقال:الهيثمأبوقال(")6(.الحائضهي

ماأولحاضتإذاتطمثفعلتعلىوطمثت،بالافتضاضأدميت

:الفرزدققولفيوقال،طامثفهي،تحيض

)7(النعامبيضمنأصحوهنقبلييطمثنلمإليخرجن

يمسسن.لم:أي]013/ب[

هذه.يجامعهنولم،يغشهنولم،يطأهنلم:المفسرونقال

أنشئناللواتيهن:يقولفبعضهم:هؤلاءفيمختلفونوهم،ألفاظهم

أنشئنالدنيا،نساء)8(يعني:يقولوبعضهمحورها،منالجنةفي

وصفهن.كماأبكارااخرخلقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

حبل".م!ه"ما:وفيه245-246(،)2/القرانمجاز:انظر

،د،هـ".،ح"بمن

.(166)2/العربلسان:انظر

قتيبةلابنالقرانغريبوتفسير،بمعناه)3/911(للفراءالقرانمعاني:انظر

.(166)2/العربولسان)442(،ص

.افترعها"إذا:الجارية"طمثهـ""فيووقع،خطأوهو"أفزعتها":""جفي

)576(.صللخليلالعين:انظر

"خرجن".بدلوقعن"":وفيه(،166)2/العربلسان:انظر

نساء".من"نساء:"أ"حاشيةعلىنسخةفي
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أنشئنمنذيمسسنلمالدنيا،نساءمن"نساء:الشعبيقال

ابنعنعطاءقال.")2(الجنةفيخلقن"لأنهن:مقاتلوقال.خلقا")1(

"لم:الكلبيوقالابكارا")3(.متناللاتيالآدميات"هن:عباس

.")4(جانولاإنسفيهانشئنالذيالخلقهذافييجامعهن

هنوإلما،الدنيانساءمنلسنالنسوةهؤلاءأنالقرانظاهر:قلت

ونساء،الانسطمثهن]001/أ[فقدالدنيانساءأما،العينالحورمن

ذلك.علىتدلوالآية،الجنطمثهنقدالجن

كما،يغشىالجنيأنعلىدليلالآيةهذه"وفي:إسحاقأبوقال

.(")يغشىالانسيان

الجنة:فيخلقنائلاتيالحورألهنعلىويدل

الفواكهمنلأهلهاالجنةفياللهأعذهمماجعلهنسبحانهأله-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الوسيطفيوالواحدي)7/454(،التنزيلمعالمتفسيرهفيالبغويذكره

.)4/227(

الدنيااهلنساءمن"هنبلفظ)378(رقمالبعثفيالبيهقيوأخرجه

صحيح.وسنده.الاخر"الخلقفياللهخلقهن

لمرجلوفيهانشئن"."منذ:قال)22(،رقمالزهدفيهنادوأخرجط!

يسم.

)3/903(.تفسيرهانظر

عليه.أقفلم

)4/227(.الوسيطفيالواحديذكره

.(122)8/الجوزيلابنالمسيرزاد:انظر
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وغيرها.والملابسوالأنهاروالثمار

)صر:تعالىقولهوهيبعدها،التيالايةأيضاعليه-ويدل

فبقهؤإدنم!يطمثهنلؤ):قالثم72(الرحمن/أ!(الحيامىفىفقصودصت

.(65/]الرحمن(ولاجان

الصور؛فيالنفخةعنديمتنلاالعين"والحور:أحمدالإمامقال

.للبقاء")1(خلقنلأدهن

الجنة،فيالجنمؤمنيأن،الجمهورإليهذهبلمادليلالايةوفي

:فقال"صحيحه"فيالبخاريعليهوبوب.النارفيكافرهمأنكما

.")2(وعقابهمالجنثواب"باب

السلف:منواحدغيرعليهونص

نعم،:فقال؟ثوابللجنهل:سئلوقد،حبيببنضمرةقال

.")3(للجنوالجنيات،للانس"الانسيات:قالثمالايةهذهوقرا

)1(

)2(

)3(

اخرفيبتمامهوسيأتي،بنحوه)358(صمسائلهفيالكرمانيحربذكره

ص)834(.الكتاب

بغا.ط012(0)3/،12:باب،الخلقبدءكتاب)64(في

)1151(،رقمالعظمةفيوأبوالشيخ151(،)27/تفسيرهفيالطبريأخرجه

فيكماتفاسيرهمفيالبلوطيسعيدبنوالمنذر،المنذروابن،حاتمأبيوابن

.(502)6/المنثوروالدر،()58صللشبليالمرجاناكام

ارطأهعنكلاهماالحضرمييزيدبنوشريحإسماعيلبنمبشرطريقمن

.فذكرهحبيببنضمرةعنالمنذرابن

صحيح.وسنده
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انطوىيسمولم،الرجلجامع"إذا:الايةهذهفيمجاهدوقال

.")1(معهفجامعإحليلهعلىالجان

وهم:فتيهين(،):بقولهللمعنيينقئلهؤ()قولهفيوالضمير

.النسوةهؤلاءأزواج

.[58/]الرحمن!(وائمرجاناثياقوتكاخمهن):وقوله

بياضفيالياقوتصفاءاراد:المفسرينوعامةالحسنقال

.")2(والمرجانبالياقوتوبياضهاللونصفاءفيشبههن،المرجان

لتليسالجثةأهلنساءمنالمرأة"إن:عبداللهقالهماعليهيدل

بأنهذلك،ورائهنمنساقيهابياضفيرى،حريرمنحلةسبعينعليها

)1(

)2(

الأصولنوادرفيالترمذيوالحكيم151()27/تفسيرهفيالطبريأخرجه

ق/ب(.)401

عثمانعنالأسلمييعلىبنيحىعنالبجليعامربنسهلطريقمن

.فذكرهمجاهدعنالأسودابن

الحديث"ضعيف:أبوحاتمقالعامربنسهلفيهجذا،ضعيفوسنده

"منكر:البخاريوقال".الحديثيفتعلوكان..بواطيلاحاديثروى

الحديث.ضعيف:ايضاالأسلميويحى،"الحديث

ولسان252(،)32/الكمالوتهذيب202(،)4/والتعديلالجرح:انظر

.(137)3/الميزان

تفسيرهقيوالطبري)322(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

".المرجانبياضفيالياقوت"صفاء:قالالحسنعن152()27/

صحيح.وسنده
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حجر،الياقوتوانألا!(واتمرجانائيافؤتكاخهن):يقول)1(تعالى

وراءمنالسلكإلىنظرتاستصفيتهثمسلكا،فيهجعلتلو

الحجر")2(.

فصل

.72[]الرحمن/الحياهـ(فىفقصوزتصر):وصفهنفيتعالىوقال

")3(،الخيامفي"خذرن:أبوعبيدةقال.المحبوسات:المقصورات

.")4(الخيامفي"محبوسات:مقاتلقالوكذلك

علىمحبوساتأنهن:المراديكونأنوهو:اخرمعنىوفيه

.الخيامفيوهم،غيرهملايردن،أزواجهن

غيرهم،يردنفلاأزواجهنعلىقصرن:قالمنقولمعنىوهذا

.(الفراء)ذكره،سواهممنإلىيطمحنولا

[]131/بلكن48[]الصافات/(الطرفلمحصزت)معنىوهذا:قلت

فى):تعالىوقوله،مقصوراتوهؤلاء،بأنفسهنقاصراتأولئك

وليس،الخيامفيهن:أي،لحورصفة:القولهذاعلىالحياهـ!(

يكن)6(أنمنفزواالقولهذاأربابوكأن،لمقصرواتمعمولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".تعالى"بأئهبدل"الله"بأن:،د،هـ"،ج"بفي

ص)431(.عليهالكلامتقدم

.922()4/للواحديوالوسيط،2(46)2/القرانمجاز:انطر

.31(0)3/مقاتلتفسير:انطر

012(.)3/القرانمعانيفي

-وفي"ب""يكونأنمن"فشروا،د،هـ"اجفيوقعيكن"انمن"فزواقوله
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والبساتين.الغرفإلىتفارقنهالا،الخيامفيمحبوسات

وصفهنسبحانهاللهبأن:هذاعنيجيبونالأولالقولوأصحاب

ولا،الوصففيأكملوذلك،المصوناتالمخدراتالنساءبصفات

نساءأنكما،والبساتينالغرفإلىالخياميفارقنلاألهنذلكمنيلزم

يخرجنأنيمتنعلا،المصوناتالمخدراتالنساءمنوذويهمالملوك

لهن:اللازمفوصفهن،ونحوهوبستان)1(متنزهإلىوغيرهسفرفي

البساتينإلىالخروجالخدممعلهنويعرض،البيتفيالقصر

فيأزواجهنعلىقلوبهنمقصورات":فقالمجاهدوأفا.ونحوها

بكونهنالا!ول)3(،النسوةوصفتقدموقداللؤلؤ(")2(.خيام

(لكلا)والوصفان،مقصوراتبكونهنوهؤلاء،الطرف)4(قاصرات

طموحهعنالطرفقصر:الصفةفتلك،كمالصفتافإدهما،النوعين

والظهوروالبروزالتبرجعنالرجلقصرالصفةوهذا،الأزواجغيرإلى

.للرجال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".يكونأنمن"فروا

"منتزه".،هـ(:)جفي

حسن.وسنده)16(رقمالزهدفيهناداخرجه

)947(.صماتقدموانظر

.(084-974)ص/وراجع،(""الأولى:هـ"،د،"أفي

."مقصرات":"د"في

."لكل""د"في
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فصل

.7[0/]الرحمن!(حسانضيرثفيهن):لىتعاقال

ولينة.كسيدة،خيرةمنمخففةوهي،خيرةجمعفالخيرات

والشيم،والأخلاقالصفاتخيراتفهن،حسنةجمع:وحسان

.الوجوهحسان

عن،بزةأبيبنالقاسمعنجابر،عنسفيانحدثنا:وكيعقال

ولكل،خيرةمسلم"لكل:قالعبداللهعن،مسروقعن،عبيدةأبي

بابكلمنيومكلعليهايدخل،أبوبأربعةخيمةولكل،خيمةخيرة

ولاذفراتولامرحات)1(لا،ذلكقبلتكنلموكرامةوهديةتحفة

)2(
طماحات")3(.ولابخرات

فصل

اترابا!عربا!أبئرا!عفنهن!إفمثابرافثمأنفن)إنا:تعالىوقال

[أ/201].38[3-5/الواقعةأ!(أليمينلاضخب

دلتالفرنرلأنذكر؛لهنيجرولمالنساء،إلىالضميرأعاد

محلهن.هيإذ،عليهن

كناية:34[/]الواقعة!(مردؤعؤوفرلثي):قولهفي،الفرش:وقيل

)1(

)2(

)3(

."تمرجا":"د"فيو"تترحا":""جفي

."ولالماحات"سخرات:وفي"هـ"،""بخرات:""جفي

)455(.ص51""بابعليهالكلامتقدئم
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وغيرها.والأزربالقواريرعنهنيكنىكما،النساءعن

رفعةالمراد:يقالأنإلاهذايأبى:!()مرفوعة:قولهولكن

.وارتفاعها)1(للفرش!يمالنبيتفسيرتقدموقد.القدر

محلهنلأنهاالنساء؛علىودلتنفسها،الفرشأنهافالصواب

غالبا.

ابنوقالجديدا")2(،خلقاخلقناهن":جبيربنوسعيدقتادةقال

الكلبيوقالالادميات")3(نساءيريد-:"عنهماالله-رضيعباس

خلقناهن:تعالىيقول"الشمطالعجزالدنياأهلنساءيعني":ومقاتل

.(الدنيا")فيالأؤل)4(الخلقبعد،والهرمالكبربعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ص)441-442(.في

فيوالطبري)3132(،رقم921()2/تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجهقتادةأثر

صحيح.وسنده.خلقا""خلقناهنبلفظ(.185)27/تفسيره

جبير.بنسعيدأثرعلىاقفولم

)8/3(.الثنزيلمعالمفيالبغويذكره

من"هن:عباسابنعن)27/186(الطبرياخرجه:اخربلفظوردوقد

عربا".عذارىابكار،اللهينشئهنالدنيافيكننساء،ادمبني

:مندهابنقال:الحمصيالوصابيحفصبنمحمدفيه،ضعيفوسنده

ليسحمصأهلبعضلي.قال.".:الرازيابوحاتموقال"ضعيف"،

."...فتركتهحميربنمحمديدركولم،بصدوق

حمير.بنمحمدعنحفصبنمحمدروايةمنالحديثوهذا

015(.)5/الميزانولسان)7/237(،والتعديلالجرح:انظر

من"هـ".سقط

314(.)3/مقاتلتفسير:انظر
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العمشعجائزكم"هن:المرفوعأنسحديثالتفسيرهذاويؤيد

عنه.الرقاشييزيدعن،عبيدةبنموسىعن،الثوريرواه(1)"الرمص

عن،ليثعن،إدريسابنحدثنا،الحمانييحيىرواهماويؤيده

عليهادخل!يماللهرسول"أنعنها:اللهرضيعائشةعنمجاهد،

إنهأما:قال،خالاتيإحدى:فقالتهذه؟منفقال،عجوزوعندها

الله،شاء]132/ب[ماذلكمنالعجوزفدخلالعجز،الجنةيدخللا

آخر،"خلقا35،]الواقعة/!(إفثملأاقثمأدفن)إنا:لمجمالنبيفقال

خليلإبراهيميكسىمنوأولغرلا،عراةحفاةالقيامةيوميحشرون

.35،)2(/]الواقعةإفثما:!(أفشآلفنإنا):!صالنبيقراثم،"الرحمن

)1(

)2(

الزهدفيوهناد)287(،رقمالدنياابيوابن)6932(،رقمالترمذياخرجه

رقمالجنةصفةفيوأبوتعيما-186(،)27/85تفسيرهفيوالطبري)21(،

وغيرهم.(14)8/تفسيرهفيوالبغوي)093(،

وغيرهمربيعةبنومحمدمعاويةبنومروانووكغالثوريطريقمن

.نحوهبهعبيدةبنموسىعنكلهم

بنموسىحديثمنإلآمرفوعالانعرفهغريبحديث"هذا:الترمذيقال

."الحديثفييضعفان:الرقاشيابانبنويزيدعبيدةبنوموسى،عبيدة

به.الحمانييحيىطريقمن)937(رقمالبعثفيالبيهقياخرجه

.نحوهبهسليمابيبنليثعنسليمانبنمعتمرورواه-

".خلقهنغيرخلقابهنينبتالله"إنوفيه

142(.)2/أصبهانأخبارفيأبونعيمأخرجه

الئبي"دخل:قالمجاهدعنليثعنحيبنصالحبنالحسنورواه-

معتمر".لفظنحومرسلافذكرهغ!ييه

)186(.3رمج!ييهالنبياخلاقفيابوالشيخأخرجه

=اشياءيرفعوكان،اختلطفإئه،سليمأبيبنليثمنالاضطرابوهذا
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يزيدعن،الجعفيجابرعن،شيبانحدثنا:إياسابيبنادمقال

قوله:فييقوللمجماللهرسولسمعت:قاليزيدبنسلمةعن،مرةابن

اللاتيوالأبكارالثيب"يعني:قال35[]الواقعة/!(إدنشاصأفثآنفنإنا)

.الدنيا")1(فيكن

رسولقال:قالالحسنعن،فضالةبنالمباركوحدثنا:ادمقال

!ي!:اللهرسولفقال،عجوزفبكت.العجز"الجنةيدخل"لا:!يمالله

عزوجلاللهإن،شابةيومئذإنها،بعجوزيومئذليستانها"أخبروها

.2(3[)5/قعة]الوا!(إدنشاصآفثأتفنإنا):يقول

بنمسعدةحدثنا،طارقبناحمدحدثنا:شيبةأبيابنوقال

المسيب،بنسعيدعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا،اليسع

)1(

)2(

منها،الحديثهذاولعل)24/287(،الكمالتهذيب:انظر،غيرهلايرفعها

بيانه.سيأتيكماالارسالفيهالمعروفالحديثفإن

عندكماتفسيرهفيحاتمابيوابن)6322(،رقمالكبيرفيالطبرانيأخرجه

)566(.رقممعجمهفيقانعوابن312(،)4/تفسيرهفيكثيرابن

.نحوهبهشيبانعنكلاهماهشامبنومعاويةالطيالسيورواه

تفسيرهفيوالطبري)3014(رقممسندهفيالطيالسياخرجه

وغيرهما.(185)27/

اتهم.وقد،ضعيفوهو،الجعفييزيدبنجابرعلىمدارهوالحديث

.(911)7/الزوائدمجمع:انظر.والبوصيريالهيثميضعفهوالحديث

به.ادمطريقمن)382(رقمالبعثفيالبيهقياخرجه

.نحوهبهالمباركعنالمقدامبنمصعبورواه-

.وغيره)241(رقمالشمائلفيالترمذياخرجه

مرسل.والحديث
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الأنصارمنعجوزأتتهع!يماللهئبيأنعنها:"اللهرضيعائشةعن

"إن:غ!يماللهنبيفقال،الجنةيدخلنيأناللهادعاللهرسوليا:فقالت

عائشةإلىرجعثمفصلىجم!يماللهنبيفذهبعجوز"لايدخلهاالجنة

لمجم:اللهنبيفقال،وشدةمشقةكلمتكمنلقيتلقد:عائشةفقالت

أبكارا")1(.حولهنالجنةأدخلهنإذاتعالىاللهإن،كذاكذاك"إن

التيالعينالحورأنهن-الزجاجاختياروهو-اخرقولامقاتلوذكر

ذكرهن.

.)2(ولادةعليهنيقعلملأوليائةعزوجلاللهأنشأهن:قيل

عليهويدل،إنشاءالجنةفيتعالىاللهأنشأهنبهالمرادأنوالظاهر

:وجوه

ئخلدون!نوتد1عيتهتميطوف):السابقينحقفيقالقدأنه:أحدها

مماوفبهههص!ينزدؤنولاعنهاجمدعونلا!معينفنكأشواباريئبأكواب

)1(

)2(

صفةفيوأبونعيم)5545(،رقم)4/154(الاوسطفيالطبرانيأخرجه

)193(.الجثة

.عبدةخالفه،اليسعبنمسعدةخولفوقد-

المسيب،بنسعيدعنقتادةعنعروبةابيبنسعيدعنعبدةفرواه

الأنصارمنعجوزأتته،نعم:قال؟يمازحع!يماللهرسولاكان:لهقلت:قال

مثله.دد

)24(.رقمالزهدفيهئاداخرجه

هذاولعلجذا،ضعيفمسعدةوحديث،مرسلالصوابهووهذا

بعضا.بعضهمايشذالحسنمرسلمعالمرسل

.(121)5/للزجاج!اعرابهالقرانومعاني314(،)3/مقاتلتفسير:انظر
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(!تمكنولطاللؤلوأمثل؟!عينوحوز!يشتهونقضاطترولخر!يتيزوفي

.[2-713/قعةلواا]

منوأزواجهموطعامهموفاكهتهموشرابهموانيتهمسررهمفذكر

وفرشهموشرابهموطعامهمالميمنةأصحابذكرثم،العينالحور

الجثة.فيخلقنقبلهممننساءمثلأدهن:فالظاهر،ونساءهم

.35[/]الواقعة!(إفمثاأدشآدفنإنا):قالسبحانهأده:الثاني

الانشاءيريدحيثسبحانهلأده؛ثانلاأولإنشاءأذهظاهروهذا

47["]النجم/!(الأخرىألنمثتاةعلةوأن):كقولى،بذلكيقيدهالثاني

.[26/قعةلواا](الأوكلنشأاعقتصولقذ):وقوله

]الراقعة/!(ثلثةأزؤناكنتئم):تعالىبقولهالخطابأن:الثالث

للنوعين،أيضاعامةالثانيةوالنشأة،والانابللذكوراخرهإلى7[،

اختصاصهنظاهره،35[]الواقعة/(!طإفثماأدنثمأدفنإنا):تعالىوقوله

علىيدللاوالحديثبالمصدر،تأكيدهوتأملالانشاء،بهذا

علىيدلبل،الوصفبهذاالمذكورات]201/ا[العجائزاختصاص

انفراديتوهمفلا،المذكورةالصفاتهذهفيالعينللحورمشاركتهن

منهن،بهاأحقهنبل،الصفاتمنذكرمما)1(عنهنالعينالحور

أعلم.والله،الصنفينعلىواقع]133/ب[فالانشاء

إلىالمتحبباتوهن:عروبجمع()عرئا:تعالىوقوله

ث!.ما":هـ""وفي،"بما":د"،ب"في(1)
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جهن.ازوا

المتحئبةلزوجهاالمطيعة:النساءمن"العروب:الأعرابيابنقال

.)2("التبعلالحسنة:"العروبأبوعبيدةوقال.)1("إليه

.الجماععندلزوجهاوملاطفتها،مواقعتهاحسنيريد:قلت

للبيد:وأنشدلزوجها")3(العاشقة"هي:المبردوقال

البصر)4(دونهايعشىالروادفريافاحشةغيرعروبالحدوجوفي

المتحبباتالعواشقألهن:العربتفسيرفيالمفسرونوذكر

منذلككل،المغنوجاتالغلماتالمتعشقاتالشكلاتالغنجات

.()ألفاظهم

مثل،عروبواحدهامثقلة:"عربا:"صحيحه"فيالبخاريوقال

]الغنجة،:المدينةوأهل،العربة:مكةأهليسميهاوصبر،صبور

."أزواجهنإلىالمتحببات:والعرب،الشكلة:[)6(العراقوأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

195(.)1/العربولسان0238(،)3/للأزهرياللغةتهذيبمعجمانطر:

.251()2/القرانمجاز:انظر

لهنادوالزهد(،142-143)8/المسيروزاد)2/868(،للمبردالكامل:انظر

)03-34(.رقم

)61(.صديوانه:انظر

2(،11)17/القرطبيوتفسير(،186،18)27/الطبريتفسير:انظر

رقملهتادوالزهد،(11-4243)8/المسيروزاد،(51)8/البغويوتفسير

(0)3-34.

.والبخاري"هـ"منالمعكوفتينبينما
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"التفسير"كتابفيوقال")1(،الخلق"بدء:كتابفيذكرههكذا

وصبرصبورمثلعروبواحدهامثقلة"عربا)2(:الواقعةسورةفي

:العراقوأهل،الغنجة:المدينةوأهل،العربة:مكةأهلتسميها

الشكلة".

عشرتها،وحسنصورتهاحسنبينوتعالىسبحانهفجمع:قلت

قولهوفي،بهنالرجللذةتكملوبهالنساء،منمايطلبغايةوهذا

بكمالإعلام[56/]الرحمن!(ولاجانقتلهؤإدنم!يطتثهنلؤ):تعالى

علىفضللها،سواهيطأهالمالتيبالمرأةالرجللذةفإن،بهناللذة

أيضا.هيوكذلك،بغيرهالذته

فصل

(!انراجم!!اعب!واغنناصدابق!مفازاللتقينإن):تعالىوقال

.31-33[]النبأ/

ومجاهدقتادة:قاله.الناهد:وهي،كاعبجمع:فالكواعب

ثديهنتكعبتاللواتيالمفلكات"هن:الكلبيقال)3(.والمفسرون

ء)4(
نواهدثديهنأنوالمراد،الاستدارةمناللفظةواصل."وتملكت

)1(

)2(

)3(

)4(

1184(.)3/مخلوقةوألهاالجنةصفةفيماجاء:باب)8()63(،

/4(.)0185

.قتادةعن)03/18(الطبريأخرجه

مجاهد.عن)5788(رقم)2/3(مصنفهفيشيبةأبيابنوأخرجه

وتفسير،(154)4/للواحديوالوسيط،(0318/)الطبريتفسير:وانظر

.(1/831)9والقرطبي،3(61)8/البغوي

)1/971(.العربولسان044(،)3/السمرقنديتفسير:انظر
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.(وكواعب)1نواهدويسمين،أسفلإلىمتدلئةليستكالرمان

فصل

عنه-اللهرضي-مالكبنأنسعن")2(صحيحه"فيالبخاريروى

وماالدنيامنخيرروحةأواللهسبيلفيلغدوب!":قاللمجيراللهرسولأن

الجئةمن-سوطه:-يعنيقيل!موضعأوأحدكمقوسولقابفيها،

إلىالجئةأهلنساءمنامرأب!ولواطلعتفيها،وماالدنيامنخير

علىولنصيفهابينها،ماولأضاءتريحا،مابينهمالملأتالأرض

فيها".وماالدنيامنخيررأسها

الئبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن")3(الصحيحين"وفي

والتيالبدر،ليلةالقمرصورةعلىالجئةتدخلزمرةأؤل"إن:ع!ي!

زوجتانمنهمامرىءولكلالشماء،فيدر!يكوكبأضو!علىتليها

."أعزبالجئةفيوما،اللحموراءمنسوقهمامخيرى،اثنتان

حدثناسلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثناأحمد:الاماموقال

الئبيعن-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنيونس

واحدةكلعلى،العينحورمنزوجتانالجئةأهلمنللرجل":ع!ي!

")4(.الثيابوراءمنساقهامخيرىحفةسبعون

)1(

)2(

)3(

"ب،د".من

.)2643(رقم

ص)256(.فيتقدم

ص)256(.فيتقدم
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بنعمروحدثنا،الدمياطيسهلبنبكرحدثنا:الطبرانيوقال

)1(ء
حسانبنهشامعنكريمةأبيبنسليمانحدثنا،البيروتىسم

عنأخبرنياللهيارسولقلت:قالتسسلمةامعنأمهعنالحسنعن

بيض.وحؤر():قال22[]الواقعة/!(وحوزعين)عزوجلالنهقول

قلت:.النسرجناحبمنزلةالحوراءشفر)2(،العيونضخام:()عين

:قال.24[]ادص/!(لؤلؤمصدنونكانهتم):عزوجلقولهعنأخبرني

قلت:.الأيديتمسهلمالذيالأصداففيالذيالدرصفاءصفاؤهن

(!حسانضايصث)فيهن:عزوجلقولهعنأخبرنياللهرسوليا

يا:قلت."الوجوهحسان،الأخلاق"خيرات.قال07[]الرحمن/

(!مكونبيفى)كانهن:عزوجلقولهعناخبرنياللهرسول

البيضةداخلفيرأيتهالذيالجلدكرقةرفتهن:قال94(،]الصافات/

قولهعنأخبرنياللهرسوليا:قلتالغرقىوهوالقشر،يليمما

فيقبضناللواتيهن:قال37[،]الواقعة/!(أتراباعرئا):عزوجل

فجعلهن]301/أ[،الكبربعداللهخلقهنشمطارمصاعجائزالدنيادار

قلت:.واحدميلادعلى:أترابا،محئباتمتعشقات:عربا،عذارى

الدنيانساءبل:قال؟العينالحورأمأفضلالدنيانساءاللهيارسول

اللهيارسول:قلت.البطانةعلىالظهارةكفضلالعينالحورمنأفضل

اللهألبس،تعالىاللهوعبادتهن،وصيامهنبصلاتهن:قال،ذاكوبم

،الثيابخضر،الألوانبيضصالحرير،وأجسادهنالنور،وجوههن

)1(

)2(

)6/268(.والتعديلالجرحانظر.خطأوهو"هشام"والطبراني،د""بفي

"شعر".:،هـ"د،جا،"في
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نحنيقلن،الذهبوأمشاطهنالدر،مجامرهن،الحليصفر

ونحنأبذا،نبؤسفلاالناعماتونحن،نموتفلاالخالدات

لمنطوبى،أبدانسخظفلاالراضياتونحن،أبذانظعنفلاالمقيمات

والثلاثةزوجينتتزوجمناالمرأةاللهيارسول:قلت.لناوكانلهكنا

زوجها؟يكونمن،معهاويدخلون،الجنةفتدخلتموتثموالأربعة

نإ،ربأي:فتقول،خلقاأحسنهمفتختارتخيرإلهاسلمةأميا:قال

ذهبسلمةأميا،فزؤجنيهالدنيادارفيخلفامعيأحسنهمكانهذا

")1(.والاخرةالدنيابخيرالخلقحسن

:عديابنوقال،أبوحاتمضعفه:كريمةأبيبنسليمانبهلفرد

هذاساقثمكلافافيهللمتقدمينأرولممناكير،أحاديثه"عامة

.السند"بهذاإلايعرفلا:وقال،طريقهمنالحديث

حدثنامخلدبنالضحاكبنعمروحدثنا:الموصلييعلىأبووقال

عن،رافعبنإسماعيلأبورافعحدثنامخلدبنالضحاكأبوعاصم

عنالأنصار،منرجلعنالقرظيكعببنمحمدعنزيادبنمحمد

طائمةفيوهوع!يماللهرسولحدثنا:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبي

الكبيرالضعفاءفيوالعقيلي)23/257(،الكبيرفيالطبرانياخرجه)1(

.)2/138(

الشامي.كريمةابيبنسليمانعفته،لايثبتمنكروالحديث

:قالثمالحديثهذاذكرثم.منها،..بمناكير."يحدث:العقيليقال

به".إلايعرفولا،عليهيتابعولا

."...منكر"هذا:عديابنقال
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الشفاعةوعدتنيياربفأقول":وفيهالصورحديثفذكر،أصحابهمن

شفعتكقد:تعالىاللهفيقول،الجنةيدخلونالجنةأهلفيفشفعني

بعثنيوالذي:يقوللمجي!اللهرسولفكان،الجنةدخولفيلهموأذنت

الجنةأهلمنومساكنكمبأزواجكمبأعرفالدنيافيأنتمما،بالحق

ممازوجةوسبعينثنتينعلىمنهمرجلفيدخل،ومساكنهمبأزواجهم

بعبادتهما،اللهأنشأمنعلىفضللهماادمولدمنوثنتين،اللهينشىء

ياقوتةمنغرفةفيمنهماالأولىعلىيدخلالدنيا،فيعزوجلالله

سندسمنزوجاسبعونعليهباللؤلؤمكللذهبمنسريرعلى

منصدرهامنيدهإلىينظرثم،كتفيهابينيدهليضعوإله،واستبرق

ينظركماساقها،مخإلىلينظروإلهولحمها،وجلدهاثيابهاوراء

،مراةلهوكبدها،مراةلهاكبده،الياقوتقصبةفيالسلكإلىأحدكم

إلأمرةمنيأتيها]135/ب[ولا،تملهولالأيملهالاعندهاهوفبينا

ذإكذلكهوفبيناقبلها،يشتكيولا،ذكرهيفترماعذراء،وجدها

ناإلأ،منيةولامنيلاالهإلأ،تملولاتمللاألكعرفناقدإلانودي

)1(واحدةجاءكلماواحدةواحدةفيأتيهنفيخرحغيرهاأزواحلهتكون

احبشيءالجنةفيوما،منكأحسنشيءالجنةفيماوالله:قالت

")2(.منكإلي

وقد،رافعبنإسماعيلبهتفردالذيالصورحديثمنقطعةهذا

وقال.وجماعةويحيىأحمدوضعفهماجهوابنالترمذيلهروى

)1(

)2(

."أ"من"ةحدوا"وسقط"تءجا":"ب"في"ةحدواءجا":قوله

ص)261-262(.عليهالكلامتقدم
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أحاديثة"عامة:عديابنوقال."الحديث"متروك:وغيرهالدارقطني

محمدا،وسمعت.العلمأهلبعض"ضعفه:الترمذيولمحال.نظر"فيها

."الحديثمقاربثقةهو:يقول-البخارييعني

منمجموعالحديث:"هذاالحافظالحجاجأبوشيخناليوقال

بنالوليدوشرحه،السياقةهذهغيرهأوإسماعيلساقهأحاديثعدة

أعلم.والله.("الاحاديثفيمعروفتضمنهوما،مفردكتابفيمسلم

أبيعن،حدثهدراجاأنعمروحدثنا:وهببنعبداللهوقال

"إن:قال!واللهرسولعن-،عنهاللهرضي-سعيدأبيعن،الهيثم

واثنتان]401/ا[،خادمألفثمانونلهالذي،منزلةالجنةأهلأدنى

بينكماوياقوتوزبرجدلؤلؤمنقبةلهوينمشا،زوجةوسبعون

.)1(وصنعاء"الجابية

أحمد:قال،بالطريقالسمحأبادراجاولكن)2(؛الترمذيرواه

حاتم:أبووقال،"الحديث"منكر:النسائيوقال،مناكير""أحاديثه

عديابنلهوساق،"بالقوي"ليس:أيضاالنسائيوقال"ضعيف("،

("،ضعيف":الدارقطنيوقال،عليها"يتابعلاعامتها":وقالأحاديث

أبوعنهوأخرج،وثقهفقد:معينبنيحيىوأما.""متروك:مرةوقال

عن،الدارميسعيدبنعثمانوقال،"صحيحهفي"حبانبنحاتم

."ثقة"هو:المدينيبنعلي

)1(

)2(

)1074(.حبانوابن)78(،البعثفيداودابيابنأخرجه

به.الحارثبنعمروعنسعدبنرشدين:طريقمن)2562(برقم
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عن،السمحأبيعن،الحارببنعمروأخبرني،وهبابنوقال

في!لخيرالنبيعن-،عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيعن،الهيثمأبي

لىإينظر":قال[58/]الرحمن!(وألمرجانأتيالوتكانهن):لىتعاقوله

بينمالتضيءعليهالؤلؤةأدنىص!ان،المراةمنأصفىخدهافيوجهه

حتىبصرهينفذهاثوباسبعونعليهاليكونواذه،والمغربالمشرق

.")1(ذلكوراءمنساقهامخيرى

خالدحدثناعبدالرحمنبنسليمانأيوبأبوأنبأنا:الفريابيوقال

أمامةأبيعنمعدانبنخالدعنأبيهعنمالكأبيبن)2(يزيدابن

الأالجنةيدخلعبدمن"ما:قالع!يماللهرسولعنعنهاللهرضي

أهلمنوسبعون،العينالحورمنثنتان:زوجةوسبعينثنتينويزوج

لاذكروله،شهيقبلولهاإلأامرأةمنهنليس،الدنياأهلمنميراثه

)3(
."ينثني

وهاه:الدمشقيعبدالرحمنبنيزيدابن)4(هوهذاخالد:قلت

وقال"ثقةغير":النسائيوقال،بشيء"ليس":أحمدوقال،معينابن

)1(

)2(

)3(

)4(

ص)432-433(.فيعليهالكلامتقدم

خطأ.وهو"عر"،د":"بفي

مثله.بهالفريابيطريقمن)037(:رقمالحتةصفةفيابونعيماخرجه

والبيهقي11(،)3/الكاملفيعديوابن)4337(،ماجهابنواخرجه

مثله.بهمالكابيبنيزيدبنخالدطريق)604(.منالبعثفى

الله.رحمهالمؤلفذكركما،مناكيرهمنوالحديث

-991(.)8/691الكمالتهذيب:انظر

وهوخطأ.أبي""بن:"ا"في
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أنكرهمماالحديثهذالهعديابنوذكر"ضعيف("،:الدارقطني

عليه.

حمويهبنمحمدحدثنا)1(عبداللهبنإبراهيمحدثنا:أبونعيموقال

عنطهمانبنإبراهيمحدثنيأبي)2(حدثنيحفصبنأحمدحدثنا

غ!يم:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنسعنقتادةعنالحجاح

قوةلهاوالنهيارسولفقلنا"،زوجةوسبعونثلابالجنةفيللمؤمن"

.")3(مئةقوةليعطى"إده:قال؟ذلك

هووالحجاجمناكير،له،السعديهوهذاحفصبنأحمد:قلت

.أرطاةابن

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو"بن":"هـ"في

"أ".منسقطابي""حدثنيقوله

)372(.رقم)2/213(الجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

به.قتادةعنالحجاجعن)58(رقممشيختهفيطهمانبنإبراهيمواخرجه

".زوجةوسبعون"ثلاببدل"زوجةثلاثون"قالأئهإلا

القاسمأبوهو:طهمانابنعنالنسخةراويفإن،الصوابهووهذا

عنالنيسابوريعبدوسبنمحمدبكرابيعنالمؤذنبنجعفربنالفضل

عنه.حفصأبيهعنالنيسابوريراشدبنعبداللهبنحفصبنأحمد

البصريالباهليالحجاجابنهووالحجاج،صدوقانوابوهحفصبنوأحمد

ثقة.

)505(؛صقريباكماسيأتيالقطانعمرانتابعه،الحجاجتوبعوقد

منوكذاكذاقؤةالجئةفيالمؤمن"يعطى:فقال،المتنفيخالفهلكن

".الجماع

بثبوته.اعلمفاللهقتادةعنالحديثهذاغرابةعلىيدكوهذا:قلت
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الوليدهمامأبوحدثنا،الابارعليبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

حدثنا،ببغداد)1(السجزيهشامبنأحمدبنمحمدوانبانا.شجاعابن

زائدةعنالجعفيعليبنحسينحدثناقالا:أبانبنعمربنعبدالله

عنهاللهرضيهريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنحسانبنهشامعن

نإ:فقال؟الجنةفينسائناإلىنصلهل،اللهرسولياقيل:قال

.عذراء")2(مئةإلىاليومفيليصلالرجل

."الجعفيبهتفردزائدةإلاهشامعنيروه"لم:الطبرانيقال

)1(

)2(

."الشجري":"أ"في

صفةفيالدنياأبيوابن)718(رقم021()1/الأوسطفيالطبرانيأخرجه

)373(الجتةصفةفيوأبونعيم)3525(،مسندهفيوالبزار)273(،الجئة

به.الجعفيحسينطريقمن.وغيرهم

فيه.وهموأئه-ثقةوهو-الجعفيحسينعلىأنكرمماالحديثوهذا

.عباسابنعنالعميزيدعنهشامعنأبوأسامةفرواه

المؤلف.عندكماسيأتي

)272(،الجئةصفةفيالدنياأبيوابن)88(،الزهدفيهنادأخرجه

وغيرهم.)404(البعثفيوالبيهقي)374(،الجئةصفةفيوأبونعيم

وأبوزرعةأبوحاتمقال،معلولالجعفيحسينوطريق،الصحيحهووهذا

،عباسابنعنالعميزيدعنحسانبنهشامهوإثماخطأ،هذا:الرازيان

".حسينمنقال؟الوهمممنلأبيقلت:حاتمأبيابنقال

)2/213(.حاتمإبيلابنالعلل:انظر

وابنالعميزيدبينللانقطاع؛ضعيفعباسابنحديثفإسناد:وعليه

العمي.زيدلضعفوأيضا،عباس

والهيثمي)2/59(،الموضجفيالبغداديالخطيبضعفهوالحديث

416(.1/)0المجمع.والبوصيري
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عنديالحديثهذاورجال":المقدسيعبدالواحدبنمحمدقال

.")1(الصحيحشرطعلى

بنهنادحدثناالرازيسلمبنيحيىأبوحدثنا:أبوالشيخوقال

الحواريأبيبنزيدعنحسانبنهشامعنأبوأسامةحدثناالشري

يارسولقيل:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن-العميزيد-وهو

:قالالدنيا؟فيإليهننفضيكما،الجنةفينسائناإلىأنفضيالله

مئةإلىالواحدةالغداةفيليفضيالرجلإنبيدهمحمدنفسوالذي

.عذراء"

:وقال،"لاشيء":مرةوقال،"صالح":معينابنفيهقالهذاوزيد

الدارقطني:وقال،أبوحاتمقالوكذلك"،حديثهيكتب"ضعيف،

.)2(""متماسك:السعديوقال،النسائيوضعفه،"صالح"

عنه.شعبةروايةوحسبه:قلت

فصل

وليس")3(،زوجتينمنهملكلأن"فيهاإلماالصحيحةوالأحاديث

محفوظة:الأحاديثهذهكانتفإن،ذلكعلىزيادة""الصحيحفي

الزوجتين،علىزيادةالسراريمنواحدلكلمابهايرادأنفإفا

)2(

)3(

)912(.صالجنةصفة

)01/56-06(.الكمالتهذيب:فيهالعلماءوأقوالترجمته:انظر

ص)256(.فيتقذمكما
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كالخدموالكثرةالقلةفيمنازلهمحسبعلىذلكفيويكونون

.والولدان

هوهذاويكونالعدد،هذايجامعمنقوةيعطىألهيرادانوافا

زوجة.وكذاكذاله:فقالبالمعنىهؤلاءبعضفرواه،المحفوظ

أنسعنقتادةحديثمن"جامعه"فيالترمذيروى01/أ[]هوقد

وكذاكذاقوةالجئةفيالمؤمن"يعطى:قال!لخي!النبيعنعنهاللهرضي

")1(مئةقؤةيعطى:قالذلك؟يطيقأواللهيارسول:قيل،الجماعمن

رواهعذراء")2(مئةإلى"يفضيرواهمنفلعل،صحيححديثهذا

فيتفاوتهمبحسبالنساءعددفيتفاوتهميكوناوبالمعنى

أعلم.والله،الدرجات

فيلما،اثنتينمنأكثرالجئةفيللمؤمنأنريبولا

عبداللهبنبكرأبيعنالجونيعمرانأبيحديثمن،")3(الصحيحين"

)1(

)2(

)3(

الدنياابيوابن)2125(،مسندهفيوالطيالسي)2536(،الترمذياخرجه

)4/891(مسندهفيوالبزار)0074(،حبانوابن)275(،الجنةصفةفي

)204(.رقمالبعثفيوالبيهقي)3526(،رقم

.فذكرهانسعنقتادةعنالقطانعمرانطريقمن

عنقتادةحديثمنلانعرفهغريبصحيححديث"هذا:الترمذيقال

".القطانعمرانحديثمنإلاأنس

ليعطىأحدهمإن..).أرقمبنزيدحديثفيص)693(فيتقذموقد

"(..والشهوةوالجماعوالشربالأكلفيرجلمائةقؤة

.عباسابنحديثمنص)305(،فيتقدمكما

ص)453-454(.في)51(البابفيتقدم
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الجنةفيالمؤمنللعبدإن":ع!يماللهرسولقال:قالأبيهعنقيسابن

أهلونفيهاالمؤمنللعبدميلاستونطولهامجوفةلؤلؤةمنلخيمهي

.بعضا"بعضهميرىلاعليهمفيطوف
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والخمسونالرابعالباب

الاثارمنفيهاوماذكرالعينالحورمنهاخلقالتيالمادةذكرفي

بأزواجهناليومومعرفتهنصفاتهنوذكر

العين:الحورمنهاخلقالتيالمادةفأفا

شعبة،حدثناقال،خليفةبنالحاربحديثمنالبيهقىروىفقد

مالكبنأنسعنصهيببنعبدالعزيزعنعليهبنإسماعيلحدثنا

منخلقنالعين"الحور:قالع!يمالنبيعنعنهاللهرضي

.)1("الزعفران

".عليةابنعنيصحلاالاسناد،بهذامنكر"وهذا:البيهقيقال

شعبة.فيهحديثولكنه:قلت

بنالحسنبنعليحدثنارشدينبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

:قالسليمأبيبنالليث)2(ابنةبنالليثحدثنيالأنصاريهارون

)1(

)2(

الجئةصفةفيوابونعيم)193(،رقموالنشورالبعثفيالبيهقيأخرجه

101-201(.)7/بغدادتاريخفيوالخطيب)384(،

نعيم،وأبيالخطيبعندهووائما"شعبة"،البيهقيسندفيليسلكن

وهو،شعبةبينهمايذكر"لم:وقالالخطيبذكرهالبيهقيأخرجهاتذيوالطريق

شعبة.ذكربدونخليفةبنالحارثعنطريقينمنذكرهثم"بالصوابأشبه

والتعديلالجرح"مجهول".:أبوحاتمقالخليفةبنالحارب:قلت

.)3/74(

"ابنة".بدل"ابيه""أ"حاشيةعلىونسخةفي"ب"،ووقع"أ"،منسقط
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أبيبنليثعنسليمابيبنالليثامرأةيونسبنتعائشةحدثتني

"خلق:قال!يوالنبيعنعنهاللهرضيأمامةأبيعنمجاهدعنسليم

.")1(الزعفرانمنالعينالحور

الحسنبنعليبهتفرد،الاسنادبهذاإلآيروى"لا:الطبرانيقال

."هارونابن

قالت:يونسبنتعائشةعن،راهويهبنإسحاقرواهوقد:قلت

موقوفافذكرهمجاهدعنيحدبسليمأبيبنليثزوجيسمعت

.بالصواباشبهوهو،عليه

عنمجاهدعنليثعنزيادبنعبداللهعنمكرمبنعقبةورواه

الجثةصفةفيوأبونعيم)288(،رقم59()1/الأوسظفيالطبرانيأخرجه)1(

.)385(

قولمنأئهالمؤلفإليهذهبكماصوابهمرفوعا،منكروالحديث

مخفط.وهوسليمأبيبنليثعلىمدارهوالحديث،سيأتيكمامجاهد

جذا".غريبحديث"وهو:كثيرابنقال

عباسابنعنمجاهدعنليثعنزيادبنعبداللهعنعقبةفرواه-

)093(.البعثفيالبيهقيأخرجه.قوله

ليثعنكلهمجبلةبنوعطاءليثامرأةوعائشةسعدبنعمروورواه-

قوله.مجاهدعن

والطبري)203،366(،الجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

)704(.مسائلهفيوحرب)938(،البعثفيوالبيهقي)27/178(،

العينالحورأنبلغني:قالليثعنالأسلميمحمدبنإبراهيمورواه-

.()27/178الطبريأخرجه.فذكره

805



قوله.عباسابن

.عباسابنإلىيصلأنوحسبه،الحديثرفعيصحولا

لمعروساالجنةفياللهلولي"إن:عبدالرحمنبنأبوسلمةوقال

.")1(زعفرانمنخلقتولكن،حواءولاآدميلدها

تابعيين:وعن،وأنسعباسابن:وهماصحابيينعنمرويوهذا

لسنالجنةفيالمنشاتمنفهنحالوبكلومجاهد،أبوسلمةوهما

أعلم.والله،والأمهاتالآباءبينمولودات

عنزيدبنعليعنزحربنعبيداللهحديثمنالطبرانيرواهوقد

.ع!ع!م)2(النبيعنعنهاللهرضيأمامةأبيعنالقاسم

به.يحتجلاالاسنادوهذا

بنعليحدثنا،الطوسيمحمدبنعليحدثنا:أبونعيمورواه

المهاجربنمنصورحدثناالحسانيإسماعيلبنمحمدحدثناسعيد

حوراءان"لو:يرفعهعنهاللهرضيأنسعنالأبار،أبوالنضرحدثنا

)1(

)2(

)303(.الجتةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

.والعمري،الواعظعماربنمنصورفيهجذا،ضعيفوسنده

131(.)6/الميزانلسان:انظر

الجنةصفةفيوأبونعيم)7813(،رقم)8/237(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

)383(.رقم

فيالهيثميايضاضغفهوقد.بهيحتجلا:المؤلفقالكماوالحديث

)01/941(.المجمع
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الحوروخلقفمها،عذوبةمنالبحارلعذبأبحرسبعةفيبصقت

.")1(الزعفرانمنالعين

الصورأحسنمنهيالتيالادميةالخلقةهذهكانتهـاذا

فماالصور،احسنمنالصورةوجاءتترابمنمادتهاواجملها،

.المستعانفالله!هناكالذيالزعفرانمادةمنمخلوقةبصورةالظن

حدثناالطباعبنيوسفبنعيسىحديثمن:أبونعيمروىوقد

،المغيرةحدثنا،الثوريسفيانحدثنا،الكلابيمحمدبنحلبس

قال:قالمسعودبنعبداللهعنعلقمةعنالنخعيإبراهيمحدثنا

ثغرمنهوفإذا،رؤوسهمفرفعوا،الجئةفينورسطع":ع!ي!اللهرسول

.زوجها")2(وجهفيضحكتحوراء

)1(

)2(

)386(.رقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

حجر:ابنوقالأحد،يوثقهلمالمهاجربنمنصور،ضعيفوسنده

555(.)28/الكمالتهذيب:انظر.مستور""

منشيخعنسعدبنعمروعنمزاحمبننصريرويهاخر:إسنادوله

)364(.رقمالدنياابيابنأخرجه.الئبيع!معنالبصرةأهل

الحديث.متروكمزاحمبننصر،جذاضعيفواسناده

)2/457(،الكاملفيعديوابن)381(،الجئةصفةفيابونعيمأخرجه

)11/163(.و)8/247(،تاريخهفيوالخطيب

الحديث"منكر:عديابنوقال،الحديثمتروكوهو:هذاحلبسوفيه

دا.الثقاتعن

وقال،"سفيانعنمنكرحديث"وهذا:عديابنقال،لايصحوالحديث

."باطل"هذا:الذهبي

في=المؤلفعندسيأتيكما،الثوريسفيانقولمنألهوالأقرب
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عنمعدانبنخالدعنسعدبنبحيرحدثناالوليدبنبقيةوروى

:فتقولالجنةبأهلالسحابةتمرأنالمزيدمن"إن:قالمرةبنكثير

كثير:يقول:قال:مطرواإلآشيئايتمنونفلاأمطركم؟أنتريدونفما

.")1(مزيناتجواريأمطرينا:لأقولنذلكاللهأشهدنيلئن

]701/ا[:أخرىصفةخلقهنمادةفيرويوقد

بنعبداللهحدثنا،خداشبنخالدحدثناالدنيا:أبيابنقال

ابنانالزهريعنخالد،بنعقيلعن،أيوببنسعيدحدثنا،وهب

منقبابعليه،البيذخ]138/ب[لهيقالنهراالجنةفي"إن:قالعباس

البيذخ،إلىبناانطلقوا:الجنةأهليقولناشئاتجوارتحته،ياقوت

مسجاريةمنهمرجلاأعجبفإذاالجواريتلكفيتصفحونفيجيئون

(")2(..--ص5

)3(عبدةبنالوليدعنحبيبأبيبنيزيدعن:سعدبنالليثوقال

العين،الحورعلىبيقف"ياجبريل:لجبريلغ!يماللهرسولقال:قال

فلمحفواكرامقومجوارينحن:فقلن؟أنتنمن:فقال،عليهنفأوقفه

)1(

)2(

)3(

ص)516-515(.

وابن24(،)0رقمالزهدعلىزوائدهفيونعيمالزهد،فيالمباركابناخرجه

.)382(رقمالجنةصفةفيوأبونعيم،03()9الجنةصفةفيالدنياأبي

.مرةبنكثيرإلىصحيحوسنده

)093(.صتقدم

بن"عمروالدنياابيابنوعند"عبيدة"،وفي"هـ(":،د""ا،ب،جفيكذا

الوليد".
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.)1(يدرلوا"فلمونقوا،يهرموافلموشبوا،يطعنوا

عنزحربنعبيداللهعنأيوببنيحيىأنبأنا:المباركابنوقال

يوفاكعبمعجلوشاكنا:قال)2(عياشأبيعنعمرانأبيبنخالد

؛الأرضلهالأضاءتالسماءمندليتالحورمنيذاأن"لو:فقال

فكيفيدها،:قلتإنما:قالثمالدنيا،لأهلالشمستضيءكما

.")3(اوجمالهوحسنهبياضهفيبالوجه

جبلبنمعاذعنمرةبنكثيرحديثمنأحمد"الاماممسند"وفي

إلآالدنيافيزوجهاامرأةتؤذي"لا:قالع!بمالنبيعنعنهاللهرضي

عندكهوفإنما،اللهقاتلكتؤذيهلا:العينالحورمنزوجتهقالت

.إلينا(")4(يفارقكانيوشكدخيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)103(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

الوليد.بنعمرواسمهمنالصحابةفيوليس،مرسلوهو

التخريج.مصدريمنوالتصويب،"عباس"ابنالنسخجميعفي

فيالدنياابيوابن)256(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابناخرجه

وهوزحربنعبيداللهفيه،ضعيفوسندهزيادةوفيه)803(رقمالجئةصفة

ضعيف.

ماجهوابن)1174(،والترمذي)5/242(،المسندفيأحمداخرجه

مسندفيوالطبراني)031(،الجنةصفةفيالدنياأبيوابن)1402(،

وغيرهم.022()5/الحليةفيوأبونعيم(،)1166رقمالثاميين

عنمعدانبنخالدعنسعدبنبحيرعنعياشبنإسماعيلطريقمن

.فذكرهبهمزةبنكثير

ورواية،الوجههذامنإلالانعرفه،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

=العراقواهلالحجازأهلعنوله،اصلحالشاميينعنعياشبنإسماعيل
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لأكثرالعينالحور"إن:قالجم!ي!النبيعنعكرمةمراسيلوفي

وأقبل،دينكعلىأعنهاللهم:يقلنلأزواجهنيدعون،منكنعددا

.")1(الراحمينأرحميابعزتكوبفغه،طاعتكعلىبقلبه

عنه.عطاءعنزيدبنأسامةحديثمنالدنياأبيابنذكره

عنهاللهرضيمسعودابنعنعطيةبنحسانعنالأوزاعيوذكر

يعجبنالجنانحوركل،اللعبة:لهايقالحوراءالجنةفي"إن:قال

يعلملو،يالعبةلكطوبى:ويقلنكتفهاعلىبأيديهنيضربنبها،

له)2(يكونأنيبتغيكانمن:عينيهابينمكتوبلجذوا،لكالطالبون

.ربي")3(برضىفليعملمثلي

:قالشؤقنا،يحيىأبايا:ديناربنلمالكالسليميعطاءوقال

اللهأنلولابحسنها،الجنةأهليتباهىحوراءالجنةفيإن"ياعطاء

عطاءيزلفلم،حسنهامنلماتوايموتواألاالجنةأهلعلىكتبتعالى

)1(

)2(

)3(

مناكير".

بحير".بهتفزدكثير،عنخالدحديثمن"غريب:أبونعيموقال

".متصلصحيح.واسناده..")4/47(:السيرفيالذهبيقال

)311(.رقمالجثةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

بنواسامه،الحديثمتروك:الواقديفيهجدا،ضعيفمرسلوهو

للحديث.عكرمةوإرسال،لينفيه:زيد

"أ".منسقط

بنحسان،منقطعوسنده)312(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

مسعود.ابنيدركلمعطية
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.)2(")3(عاما[]أربعينمالكقولمنجهدا)1(

لقي:قالمحمدبنجعفرحدثني:الحواريأبيبنأحمدوقال

:فقاللا،:فقال؟العينالحورإلى"أتشتاق:فقالحكيما،حكيم

عليه،فغشي،وجلعزاللهنورمنوجوههننورفإن،إليهنفاشتق

شهرا")4(.نعودهفجعلنامنزلهإلىفحمل

:فقالشبابحولهونحنالحسنإلينانظر":كلثومبنربيعةوقال

.()؟"العينالحورإلىأماتشتاقون،الشبابيامعشر

وأبوحمزةأنانمت":قالالحضرميحدثنيالحواريأبيابنوقال

فقلت:،الصباحإلىفراشهعلىيتقلبإليهأنظرفجعلت،سطحعلى

حوراءليتمثلتاضطجعتلمااني:فقال؟الليلةمارقدتحمزةابايا

أبا]913/ب[بهفحدثت،جلديمسقدبجلدهاأحسستكأنيحتى

.مشتاقا")6(كانرجلهذا:فقالسليمان

خلق"ينشأ:يقولسليمانأباسمعت:الحواريأبيابنوقال

الملائكةعليهنضربتخلقهنتكاملفإذاإنشاء،العينالحور

")7(.الخيام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."كدا"وفي"د""كمداأ،""بفيوقع

الدنيا.ابيوابنالمطبوعةمنالمعكوفتينبينما

)313(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

)314(.الجنةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

صحيح.وسنده)315(رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

)317(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

)318(.رقمالجتةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه
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:قالالرقاشييزيدعنالمريصالحعنالدنياأبيابنوذكر

مندخلإلآالجنةمن)1(موضعيبقلمالجنةفيسطعنوراأنبلغني"

زوجها،وجهفيضحكتحوراء:قيلهذا؟ما:فقيل،فيهالنورذلك

حتىيشهقيزلفلم،المجلسناحيةمنرجلفشهق:صالحقال

-.)2("

عنزربيبنسعيدحدثناالوليدبنبشرحدثنا:الدنياأبيابنوقال

:يقولعباسابنسمعت:قالجبيربنسعيدعنالجونيعبدالملك

الخلائقلافتتنوالأرضالسماءبينكفهااخرجتحوراء"لوان

الفتيلةمثلحسنهعندالشمسلكانتنصيفهاأخرجتولوبحسنها،

مابينحسنهالأضاءوجههاأخرجتولولها،ضوءلاالشمسفي

.")3(والأرض]801/ا[السماء

،العنبريوكثيريحيىبنالحسنحدثنيالدنيا:أبيابنوقال

الجنةفينور"سطع:قالالثوريسفيانعنأبومحمدخزيمةحدثنا

)5(.وص)4(
فنظرواالنور،ذلكمنفيهدخلإلآالجنةفيموضعيبق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"في(".:،هـ"،ج"بفيوقع

)363(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

ضعف.فيه:المريصالحسندهوفي

535(.)4/والترهيبالترغيبفيالدنياكماابيابناخرجه

الحديث.منكروهوزربيبنسعيدوفيه

"فلم".ويحتمل،النسخجميعفيهكذا

"من".،د":"بفي
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.(زوجها")1وجهفيضحكتحوراءمنذلكفوجدوا

محمدبن)2(عبيداللهحديثمن"تاريخه"فيالخطيبورواه

بنحلبسحدثنا،الطباعبنيوسفبنعيسىحدثني:قال،الكرخي

عبداللهعنعلقمةعنإبراهيمعنمغيرةعنالثوريسفيانحدثنامحمد

ثغرمنهوفإذارؤوسهمفرفعواالجنةفينور"سطع:قاللمجمالنبيعن

.زوجها")3(وجهفيضحكتحوراء

منالمرأةسبحت"إذا:كثيرأبيبنيحيىعنالأوزاعيوقال

.(عليها)4(")وردتإلأالجنةفيشجرةيبقلمالعينالحور

"أن:كثيرأبيبنيحيىعنالأوزاعيحدثنا:المباركابنوقال

انتظرناكمطالما:فيقلنالجنةأبوابعندأزواجهنيتلقينالعينالحور

فلاوالخالدات،نظعنفلاوالمقيمات،نسخظفلاالراضياتفنحن

ليس،حبكوأناحبيأنت:وتقولسمدتاصواتبأحسن،نموت

)6(
.")7(معدلوراءكولاتمصيردونك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.5(0ص)9المرفوعذكرتقدموقد،عليهأقفلم

."عبدالله":""جفي

عليه.الكلام،(05ص)9فيوتقدم،(11/163)بغداد"تاريخ"

النسخ.باقيفيوليس،"لها"ا""حاشيةعلىنسخةفيووفع،"ا"من

عليه.اقفلم

."مقصر"المباركوعند،النسخجميعفيكذا

صفةفيالدنياأبيوابن،()435رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

صحيح.وسنده.)268(رقمالجنة
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والخمسونالخامسالباب

ووطئهمالجنهأهلنكاحذكرفي

ونزاهة،لذةأكملبذلكوالتذاذهم

غسلايوجبلاوأنه،والضعفوالمنيالمذيعنذلك

نسائناإلىأنفضي،اللهرسولياقيل:هريرةأبيحديثتقدمقد

وأنعذراء")1(،مئةإلىاليومفيليصلالرجلإن":فقال؟الجنةفي

صحيح.إسناده

فيللمؤمن"إن:صحتهعلىالمتفقموسىأبيحديثوتقدم

أهلونفيهالهميلا،ستونطولهامجوفةواحدةلؤلؤةمنخيمةالجنة

")2(.عليهميطوف

منوكذاكذاقوةالجنةفيالمؤمنيعطى:"أنسوحديث

.الترمذيوصححه)3(")4(الجماع

بنلقيظحديثمنوغيرهماحمد،بنوعبدالله،الطبرانيوروى

أنهارعلى":قال؟الجنةمننطلعماعلىاللهرسوليا:قالأنهعامر

منوأنهار،ندامةولاصداعبهاماكأسمنوأنهار،مصفىعسلمن

ص)305(.تقدم)1(

ص)692(.تقدم)2(

خطأ.وهو"النساء":النسخجميعوقع)3(

ص)505(.تقدم)4(
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،تعلمونمماإلهكلعمر،وفاكهة،اسنغيروماء،طعمهيتغيرلملبن

ازواحفيهالناأواللهيارسول:قلت."مطهرةوأزواح،مثلهمنوخير

مثلبهن)1(تلذذوا،للصالحين"الصالحات:قال؟مصلحات

.توالد")4(لاانغير]014/ب[بكم)3(،ويلذذنالدنيافي)2(لذاتكم

ابنعندراجعنالحارببنعمروأخبرني:وهبابنوقال

يارسول:قالالهع!يماللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنحجيرة

قامفإذا(،دحما)دحمابيدهنفسيوالذينعم:قال؟الجنةفيأنطأالنه

.بكرا")6(مطهرةرجعتعنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."تلذونهن:"د"فيبهن""تلدون:قوله

.""لذاذتكم:هـ""في

.بكم""ويلذون:"هـ"وفي،""ويلذذنكم:،د"،ج"بفي

ص)127(.عليهالكلاموراجعص)371(،تقدم

للتأكيد.والتكرار،وإزعاجبدفعوالوطءالنكاحهو:دحما

.(2601/)النهايةانظر

فيوابونعيم)2074(،رقم416(و)16/415صحيحهفيحبانابنأخرجه

)393(.الجئةصفة

:حجيرة"ابن)131-132(:صالجنةصفةفيالمقدسيالضياءقال

يحيىولقه،البصريسمعانبنعبدالرحمناسمهودراج،عبدالرحمناسمه

الأئمةبعضوكان،صحيحهفيحبانبنأبوحاتمعنهوأخرجه،معينابن

".حديثهبعضينكر

بمثله.بهحجيرةابنعنلهيعةابنعنموسىبنأسدورواه-

بمثله.هريرةابيعنسعدبنراشدعنحازمبنمحمدورواه

،791(.)691رقمالفردوسوصففيحبيبابنأخرجهما
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بنمحمدحدثنا،الفقيهجابربنإبراهيمحدثنا:الطبرانيوقال

الواسطيعبدالرحمنبن)1(معلىحدثنا،الواسطيالدقيقيعبدالملك

سعيدأبيعنالمتوكلأبيعنالأحولعاصمعنشريكحدثنا

إذاالجنةاهل"إن:!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدري

.أبكارا")2(عدننساءهمجامعوا

.")3(معلىبهتفردشريكإلأعاصمعنيروه"لم:الطبرانيقال

بنمحمدحدثناأحمدبنعبدانوحدثنا:الطبرانيقال

عنصدقةحدثناسلمةأبيبنعمروحدثنا،البرقي)4(عبدالرحيم

عنهاللهرضيأمامةأباسمعالهيحيى(ابي)سليمعنزيدبنهاشم

:قال؟الجنةاهليتناكحهل:وسئللمجي!اللهرسولسمعالهيحدث

دحما")6(.دحما،تنقطعلاوشهوة،يمللابذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطأ.وكلاهما"محمد"""جوفي،""يعلى:هـ"،د،"بفي

العظمةفيوابوالشيخ)924(،رقم016()1/الصغيرفيالطبرانيأخرجه

فيالجوزيوابن293(،و)365رقمالجنةصفةفيوابونعيم)583(،رقم

وغيرهم.(155)1رقم039()2/المتناهيةالعلل

ومتهم،كذابوهوعبدالرحمنبنمعلىبهتفرد،موضوعوالحديث

)28/928-192(.الكمالتهذيب:انظر،بالوضع

خطأ.وهو"يعلى"النسخجميعفيوقع

"عبدالرحمن("."ا":حاشيةعلىنسخةفي

خطأ.وهوابي"بن"سليم"د":في

الجئةصفةفيوأبونعيم)7721(،رقم202()8/الكبيرفيالطبرانيأخرجه

.)368(

.ضعيفانالسمينعبداللهبنوصدقهزيدبنهاشم:فيه؛ضعيفوسنده
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بنسويدحدثناالحلوانييحىبنأحمدوحدثنا:الطبرانيقال

عنمعدانبنخالدعنأبيهعنمالكأبيبنيزيدبنخالدحدثناسعيد

دحما:قال؟الجنةأهلأيجامع:سئل!يماللهرسولأنأمامةأبي

")1(.منيةولامنيلاولكندحما،

وقوله:عليهما،الاعتمادفليسفيهماممفموإنوخالد،وهاشم

.ولاموتإنزاللا:أي"منيةولامنيلا"

بنبشرحدثناأحمدبنمحمدأبوعليحدثنا:أبونعيموقال

زيادبنعبدالرحمنحدثناالمقرىءأبوعبدالرحمنحدثنا،موسى

رسولعن]801/أ[عنهاللهرضيهريرةأبيعنراشدبنعمارةحدثنا

لابذكر،نعم:قالازواجهم؟الجنةأهليمسهل:سئلأنه!يمالله

")2(.تنقطعلاوشهوة،يحفىلاوفرج،يمل

)1(

)2(

)9/301(.والتعديلوالجرح135(،)13/الكمالتهذيبانطر:

أمامة.ابيعنيحيىأبيعامربنسليمعناخرطريقوله

جذا.ضعيفوسندهوغيره)7674(الطبرانيعند

صفةفيالدنياابيوابن)9747(،رقم)8/113(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

فيوالبيهقي)367(،رقمالجتةصفةفيوابونعيم367(،و)271رقمالجنة

وغيرهم.4()70رقمالبعث

وكذبه،متروكوهويزيد،بنخالدعلىمدارهجذا،ضعيفوالحديث

معين.ابن

الجنةصفةفيالدنياابيوابن)366(،رقمالجتةصفةفيابونعيماخرجه

وغيرهم.)3524(رقمالأستاركشففيكماوالبزار)027(،رقم

مثله.بهزيادبنعبدالرحمنعنالمقرىءيزيدبنعبداللهطريقمن

=زيادبنعبدالرحمنعنكلاهماعونبنوجعفرسليمانبنعبدةورواه-
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حدثناعماربنهشامحدثنا:""مسندهفيسفيانبنالحسنوقال

عن.يزيد)1(بنعليعنالعاتكةأبيبنعثمانحدثناخالدبنصدقة

ينكحهل:لمجيماللهرسولسئل:قالعنهاللهرضىامامةأبيعنالقاسم

-بيدهوأشاردحما-دحمابالحقبعثنيوالذي"إي:قال؟الجنةاهل

")2(.منيةولامنيلاولكن

عكرمةعنعمروأبي)3(عنسفيانحدثنا:منصوربنسعيدوقال

55[]يس/!(فبههونشغلفىاليؤمالجنةأضححبإن):تعالىقولهفي

.الأبكار")4(افتضاض"في:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

قوله.هريرةابيعنعمارةعت

-،ضعيف-وهوالأفريقيزيادبنعبدالرحمنمنالاضطرابوهذا

عنروايتهوايضا،مجهول:ابوحاتمفيهقال:الكنانيراشدبنعمارةوايضا

365(.)6/والتعديلالجرح:انظر.مرسلةهريرةأبي

اعلم.والله،الاسنادضعيف،وقفهمعفالحديث

خطا.وهو"زيد"النسخجميعفي

مثله.بهسفيانبنالحسنطريقمن)936(رقمالجنةصفةفيأبونعيماخرجه

ابيبنوعثمان،ضعيفالألهانييزيدبنعليفيهجذا،ضعيفوسنده

هذهابوحاتمضغفوقديزيد،بنعليعنروايتهفيضعيفالعاتكة

".ضعافهيبالقوثة"ليست:فقالامامةابيعنالقاسمعنعلي:السلسلة

.(018-182)21/الكمالتهذيب:انظر

341-343(.)2/للخطيبالموضحانظر:،النسخجميعمنسقظ

من)2/342(الموضحفيوالخطيب)104(البعثفيالبيهقياخرجه

مثله.بهمنصوربنسعيدطريق

مثله.بهعيينةبنسفيانعنحرببنعليورواه-

341-342(.)2/الموضحفيالخطيبأخرجه
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بنومحمدالزهرانيأبوالربيعحدثناأحمد:بنعبداللهوقال

عنحميدبنحفصحدثنا)1(عبداللهبنيعقوبحدثناقالا:حميد:

تعالى:قولهفىمسعودبنعبداللهعنسلمةبنشقيقعنعطيةبنشمر

افتضاض"شغلهم:قال(كافبههونشغلفىاليؤمالجتةاضحخبإن)

.")2(العذارى

)1(

)2(

خالدبنعبدالرحمنبنمحمدواسمهالقاصأبوعمروفيهاضطربوقد-

:القاصميسرةابن

بنوأسدالطهويوالحسنعبيد،ابنهروايةمنمحمدبنأسباطفرواه-

عمروأفي!عن-عنهالراجحةالرواية-فيالتيميوسليمانعنه،موسى

.فذكرهعباسابنعنعكرمةعنالقاص

)277(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن)23/18(،الطبريأخرجه

)102(.رقمالفردوسوصففيحبيبوابن

أبيعنمحمدبنأسباطعن)98(الزهدفيالسريبنهنادورواه

قوله.عكرمةعنعمرو

قوله.عكرمةعنعمروأبيعنالثوريورواه-

)1586(.رقمالزهدفيالمباركابنأخرجه

،حبانابنإلايوثقهلمهذاوأبوعمروالاسناد،مضطربفالأثروعليه

كماعكرمةقولمنيكونأنصحإنفحسبهعليهأبوعمرويتابعلموأيضا

أعلم.وادله،أشبهوهوعيينةوابنالثوريرواه

تثبت.ولاوجوهمنعباسابنعنجاءوقد

صالفردوسوصففىحبيبوابن)1/22(،وهبابنتفسيرانظر:

.(1/43)5والقرطبي،(09)

.2(21-900)9/والتعديلالجرح:انظر،خطأوهو""عبيدالله:""أ،جفيوقع

=والطبري)276(،رقمالدنياأبيوابن)373(،الجنةصفةفينعيمأبوأخرجه

522



اخبرنيالوليد،بنالعباسأنبأناالأصمانبأنا:الحاكموقال

فىآليؤمألجنةأصحخبإن):تعالىاللهقولفيالأوزاعيعن،شعيب

.(1)الأبكار"افتضاضشغلهم":قال!(شغلفبههون

فلاالنارأهلعنالعذارىبافتضاض"شغلوا:مقاتلوقال

.")2(لهم]141/ب[يهتمونولايذكرونهم

فيالسررعلىالأبكاربافتضاض"شغلوا:الأحوصابووقال

الحجال")3(.

اللهقول:عباسلابنقلتمجلنر:أبيعنالتيميسليمانوقال

:قال؟شغلهمما!(فبههونشغلفىاتيؤمالجنةأضخبإن):تعالى

.الأبكار")4("افتضاض

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسيرفيكماالقرانمشكلفيالترمذيوالحكيم)23/17-18(تفسيرهفي

حسن.وسند(،)15/43القرطبي

صحيح.وسنده04()0رقمالبعثفيالبيهقياخرجه

98(.)3/مقاتلتفسيرانظر

عليه.اقفلم

)376(.رقمالجنةصفةفينعيمأبوأخرجه

.فذكرهبهالتيميسليمانعنالطحانزيادبنسهلطريقمن

135(.)3/اللسان."الحديث"منكرالأزديقال:هذاوسهل

:سندهفيسهلخولفوقد

عنكلاهماسليمانبنومعتمرقريبا-سيأتيكما-زريعبنيزيدفرواه

.فذكرهعباسابنعنعكرمةعنعمروأبيعنالتيميسليمان

.(18)23/والطبري)277(رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه
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بنيزيدحدثناعبدالوهاببنفضيلحدثنا:الدنياأبيابنوقال

فى)عباسابنعنعكرمةعنعمروأبيعنالتيميسليمانعنزريع

."العذارىافتضاضفي":قال!(شغلفبههون

عنأشعثعن،يمانبنيحيىحدثناإبراهيمبنإسحاقحدثنا

سبعينجسدهافىلتجريشهوته"إن]قال[:جبيربنسعيدعنجعفر

")1(.اللذةتجدعاما

ولاضعفولا،التطهيرإلىفيحتاجون،جنابةبذلكيلحقهمولا

منبوجهفيهافةلا،ونعيمالتذاذوطءوطوهمبل،قوةانحلال

،الحرامعنالذارهذهفيلنفسهأصونهمفيهالئاسوأكمل."الوجوه

ليسومن،الآخرةفييشربهالمالدنيافيالخمرشربمنأنفكما

الذهبصحاففيأكلومن،الاخرةفييلبسهلمالدنيافيالحرير

"إلها:لمج!الئبيقالكما،الاخرةفيفيهايأكللمالدنيافيوالفضة

.")2(الاخرةفيولكم،الدنيافيلهم

،هناكحرمهاالدار)3(هذهفيوأذهبهاولذاتهطيباتهاستوفىفمن

)4(
واستمتعالدنيافيطيباتهأدهبمنعلىوتعالىسبحانهنعى

،الخوفأشدذلكمنيخافون-تبعهمومن-الصحابةكانولهذا،بها

)1(

)2(

)3(

)4(

فيه.الاختلافذكرقريباتقدموقد،التيميسليمانعنالصحيحهووهذا

.مختصرا)278(رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

ص)417(.تقدم

""الدنيا"."بفي

"نفى".:،هـ(""ا،جفي
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قدلحمومعهعمرراهأنه":عبداللهبنجابرعنأحمد،الاماموذكر

بدرهم،لأهلياشتريتهلحم:قالهذا؟ما:فقال،بدرهملأهلهاشتراه

:يقولتعالىادنهسمعتأما!اشتراهشيئاأحدكماشتهىأوكلما:فقال

.(1[)02/]الأحقافبها(واشتمئغخملذيخااحياتكوفىطئئتكؤأدهبغ)

:قال،حازمبنجريرحدثنا،عفانحدثناأحمد:الاماموقال

عمر،علىموسىأبيمعالبصرةأهلوفدقدم:قالالحسنحدثنا

مأدومةوافقناهاربمايلت)2(،خبزولهيومكلعليهندخلفكنا

مأدومةوافقناهاوربما،بالزيتمأدومةوافقناهاوربما،بالسمن

وربما،بهاأغليثمدقتقد،اليابسةالقدائد)3(وافقناوربما،باللبن

أرىقدواللهإني:يومذاتفقال،قليلوهوالغريضاللحموافقنا

ألينكممنلكنتشئتلوواللهإني،لطعاميوكراهيتكمتعذيركم)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)651(.رقمالزهدفياحمداخرجه

.فذكرهعبداللهبنجابرمر:قالاصحابهبعضعنالأعمشطريقمن

جابرعنكيسانبنوهبعن--ضعيفالعمريعمربنعبداللهورواه-

.نحوهفدد

)64(.رقمالزهدفيأبوداوداخرجه

ثابتا.أصلاللحديثأنعلىيدلوهذا

"ب،ج،د"وفي"ثلاثة"،"ا،هـ"ففي،اللفظةهذهفيالنسخاضطربت

.وغيرهالمباركابنعندكماجاءاثبتهماالصوابولعل."ثلثة"

الخلط.:واللث

"القرائد".:في"ج"وقع

والتعذير:"تعزيركم"."ا"حاشيةعلىنسخةوفي"تقديركم"،:"د"في

اكل.فيالتقصير
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،فعلوهبأمرقوماعيرتعالىاللهسمعتولكني،عيشاوأرقكم،طعاما

.(1[)02/]ا!حقافجمها(واس!مئعتمالديخاحياتكوفىطئئعيهؤأذهبغ):فقال

ومن،تكونماأكملالقيامةيوماستوفاهاللهالمحرمةاللذةتركفمن

منلذةاللهيجعلفلاكمالها،اونقص،هناكحرمهاهاهنااستوفاها

واللهأبدا)2(،للهشهوتةتركمنكلذة،ومحارمهمعاصيهفيأوضع

أعلم.

)1(

)2(

)3/927(،الطبقاتفيسعدوابن)1/94(،الحليةفيابونعيماخرجه

.(ص)184الشيخينترجمةفيالأنسابفيوالبلاذري

عنكلهمالواسطيابانبنومحمداسامةبنوحمادالمباركابنورواه-

.نحوهبهحازمبنجرير

927(،)3/الطبقاتفيسعدوابن)957(،الزهدفيالمباركابنأخرجه

.(184)صالأنسابفيوالبلاذري

بنسليمطريقمن)395(رقمالزهدزوائدفيأحمدبنعبداللهواخرجه

قالقيسبنالاحنفانبأنا:قالالحسنعنالعطاردي""لعفهجعفرعناخضر

زيتا.ويوما،قديداويوما،غريضالحمافيوماعنهاللهرضيعمرطعامنشهد!

صحيحا.اصلاالقصةلتلكانيدلوهذا،صحيحوسنده

.نحوهوقتادةليلىابيبنعبدالرحمنورواها

.()187صوالبلاذري،94(/)1الحليةفينعيمأبيعند

.أبدا"لله"بدل"تعالىلله":"هـ"في
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1/ا[]90والخمسونالسادسالباب

لا؟اموولادةحملالجنةفيهلالناساختلاففي

،هشامبنمعاذحدثنابندار،حدثنا:"جامعهفي"الترمذيقال

]142/ب[الصديقأبيعن،الأحولعامرعنأبي،حدثني:قال

اللهرسولقال-،عنهالله-رضيالخدريسعيدابيعن،الناجي

فيوسنهووضعهحملهكانالجنةفيالولداشتهىإذاالمؤمن":جم!ي!

")1(.يشتهيكما،ساعة

:هذافيالعلمأهلاختلفوقد."غريبحسنحديثهذا":قال

08(،و)3/9واحمد)4338(،ماجهوابن)2563"،برقمالترمذياخرجه)1(

رقمصحيحهفيحبانوابن)028(،الجنةصفةفيالدنياأبيوابن

وغيرهم.)585(رقمالعظمةفيوابوالشيخ)4074(،

وأبوهاشمعمربنعبيداللهوالقواريريبنداربشاربنمحمد:طريقمن

مثله.بهمعاذعنكلهمالمدينيبنوعليالرفاعييزيدبنمحمد

بهالأحولعاصمعنابيهعنمعاذعنالفلاسعليبنعمروورواه

كما،ساعةفيوشبابهووضعهحملهفإنالولد،المؤمناراد"إذا:بلفظ

".يشتهي

)275".رقم124()2/الجنةصفةفيأبونعيماخرجه

واثبت.اصخالجماعةورواية

لوروده،غريب:قولهمعالترمذيوحسنهحبانابنصححهوالحديث

اخر.وجهمن

رزينابيلحديثمتنهفيالمخالفةوإلى،تفردهإلىالبخاريواشار

العقيلي.

.مقالحفظهفيالأحولوعامر
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عنرويهكذاولد،يكونولا،جماعالجنةفي:بعضهمفقال

.)1(النخعيوابراهيمومجاهدطاووس

حديثفيإبراهيمبنإسحاققال-:البخارييعني-محمدوقال

كماساعةفيكانالجنةفيالولدالمومناشتهى"إذا:لمجيمالنبي

العقيليرزينأبيعنرويوقد:محمدقال.يشتهيلاولكن"يشتهي

وأبوالصديق.ولد"فيهالهميكونلاالجنةأهلإن":قالع!يرالنبيعن

كلامانتهىقيس"بنبكر:ويقالعمرو،بنبكراسمه:الناجي

.الترمذي

محتجفرجاله،الصحيحشرطعلىسعيدأبيحديثإسناد:قلت

"إذا:قالفإله،نطرفيهإسحاقوتأويلجذا،غريبولكنه؟فيهبهم

منماذكرهأريدولو،الوقوعللمتحمق)2(إذا"ف".الولدالمؤمناشتهى

مالافإن،ساعةفيحملهلكانالولدالمومنلواشتهى:لقالالمعنى

.إذا""بأداةأحقالوقوعالمحالقأنكما"لو"بأداةأحقيكون

بنأحمد)3(حدثناأحمدبنعبدانحدثنا:أبونعيمقالوقد

)1(

)2(

)3(

وهوثابتوقتادة،الخراسانيوعطاء،رباحأبيبنعطاء:إليهمويضاف

كلهم.عنهم

رقملهنادوالزهد421(،و042)11/عبدالرزاقمصنفانظر:

الطبريوتفسير392(،و)282رقمالدنياأبيلابنالجنةوصفة)19،29(،

.)1/175-176(

"لتحقيق".وفي"هـ":،"للمحمق"،د":"بفي

"هـ".منسقطأحمد""حدثنا:قوله
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عن،أبانعن،الثوريسفيانحدثنا،الزبيريأبوأحمدحدثناإسحاق

قيل:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن،الناجيالصديقأبي

:فقالالسرور؟تماممنالولدفإن،الجنةلأهلأيولد،اللهيارسول

حملهفيكونأحدكميتمنىماكقدرإلآوماهو،بيدهنفسيوالذينعم"

.")1(وشبابهورضماعه

حدثنابمكةالرازيأحمدبنإبراهيمبنعليالحسنأبوحدثنا

حدثنا،القزازداودبنسليمانحدثناإدريسبنمحمدبنعبدالرحمن

يحدبالعلاء،بنعمروأباسمعت:قال،الأسديحفصبنيحيى

)2(
سعيدأبيعنالناجيالصديقأبيعنالعبديزيدبنجعمرعن

أهلمنالرجل"إن:ع!يهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدري

ساعةفيوشبابهوفصالهحملهفيكون،يشتهيكمالهليولدالجنة

.(")3(واحدة

)1(

)2(

)3(

)39(،رقمالزهدفيوهناد)275(،رقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

379".رقم"المنتخبمسندهفيحميدبنوعبد

انظر:.الحديثمتروك:عياشابيابنابانفيهجذا،ضعيفوسنده

.()142رقمالتقريب

والتعديلالجرحمنوالتصويب"ثور"،النسخباقيوفي،"ثوبان""هـ(":في

للبيهقي.والبعث048(،)2/

اصبهاناخباروفي)275(،رقم)2/124(الجنةصفةفيأبونعيماخرجه

)442(.رقمالبعثفيوالبيهقي92(،)2/آ

فهوالكرخيهوكانفإن،عليهاقفلم:الأسديحفصبنيحيى:وفيه

.328()آ/اللسان:انظر.لايعرف

952



عمرووقال،الاحولعامر:بندارفيهقال،هشامبنمعاذوحديث

.الاحولعاصم:عليابن

سلامحدثناعيسىبنمحمدحدثنا،الأصمأنبأنا:الحاكموقال

الصديقأبيعنالعميزيدعنالطويلسلامحدثنا،سليمانابن

ليشتهيالجنةأهلمنالرجل"إن:يرفعهالخدريسعيدأبيعنالناجي

.()1"واحدةساعةفيوشبابهوفصالهحملهفيكون،الجنةفيالولد

".بمرةضعيفإسناد"هذا:البيهقيقال

الطويل،حديثهفهوالبخاريإليهأشارالذيرزينأبيحديثوأما

ونوروالمهابةالجلالةمنفعليهالكتاببهنجملبطولهنسوقهونحن

صحته.علىيناديماالنبوة

إبراهيمإلي)2(كتب:("أبيهمسند"فيأحمدالامامبنعبداللهقال

)4(:الزبيريالزبيربنمصعببنحمزهبنمحمدبنحمرةابن
)3(-

إليك،بهماكتبتعلىوسمعتهعرضتهوقدالحديثبهذاإليككتبت

الخزاميالمغيرةبنعبدالرحمنحدثني:قال،عنيبذلكفحدب

الأ+نصاري-()السمعيعياتربنالرحمن]143/ب[عبدحدثني:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)044(.رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

الحديث.متروك:الطويلسلامفيها،جاضعيفوهو

"هـ".منسقط

"هـ".من"حمزة"بنقوله

،هـ"."أ،بمن

ووقع=خطأ،وهوالمسمعي""عابسالنسخجميعفي"السمعي"عياش:قوله
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بنحاجببنعبداللهبنالأسودبندلهمعن-عوفبنعمروبنيمن

دلهم:قالعامربنلقيطعمهعنأبيهعنالعقيليالمنتفقبنعامر

وافداخرجلقيالاأن:لقيطبنعاصمعنالأسودأبيايضا)1(وحدثنيه

بنمالكبنعاصمبننهيكلهيقاللهصاحبومعهع!يماللهرسولإلى

اللهرسولعلىقدمناحتىوصاحبيأنافخرجت:لقيطقال.المنتفق

"ايها:فقالخطيئاالناسفيفقام،الغداةصلاةمنانصرفحينع!ير

ألا]011/ا[أيامأربعةمنذصوتيلكمخبأتقدإنيألاالناس

يقولمالنااعلم:فقالوا؟قومهبعثهامرىءٍمنفهلألالا!سمعنكم)2(،

وأصاحبهحديثاو،نفسهحديثيلهيهأنلعلهثمألاغ!ي!؟اللهرسول

الاتعيشوا،اسمعواألا،بلغتهلمسؤولوإنيالا،الصلاليلهيه

حتى،وصاحبيأناوقمت،الناسفجلس:قال،اجلسواألا،اجلسوا

الغيب؟علممنماعندكاللهيارسول:قلت،وبصرهفؤادهلنافرغإذا

ضن:فقال)3(،سقطةأبتغيأنيوعلم،رأسهوهزاللهلعمرفضحك

،بيدهوأشار،اللهإلآيعلمهالاالغيبمنخمسبمفاتيحعزوجلربك

ولاأحدكممنيةمتىعلمقد،المنيةعلم:قالهي؟وما:قلت

)4(،تعلمونولاعلمهقدالرحمفييكونحينالمنيوعلم،تعلمونه

يشرفالغيثيوموعلم،تعلمهولا،غداطاعمأنتماغدفيماوعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

به.قيلوقد"عياش"بدل"عباس""هـ"في

"د".من

"لأسمعكم".:"ب"في

"مظرة"."د"علىنسخةوفي"لسقطه"،"المسند"فيجاء

"د".من"تعلمون"إلى"المنيوعلم"قولهمن
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إلىغيركمأنعلمقد،يضحكفيظل،مشفقينأزلينعليكم

")1(
يوموعلم،خيزايضحكرفيمننعدملن:قلت:لقيظقال،"!رب

فإلا،تعلموما،الئاستعلممماعلمنا،اللهيارسول:قلت،الساعة

وخثعم،عليناتربواالتيمذحجمن:أحدتصديقنايصدقونلاقبيلمن

نتسوفىثم،لبثتمماتلبثون:قال.منهانحنالتيوعشيرتنا،تواليناالتي

علىماتدعإلهكلعمر،الصائحةتبعثثم،مالبثتمتلبثونثم،نبيكم

ربكفأصيح،عزوجلربكمعالذينوالملائكة،ماتإلآشيئاظهرها

عزوجلربكفأرسلالبلاد،عليهوخلتالأرضفييطوفعزوجل

منظهرهاعلىتدعماإلهكفلعمر،العرلشعندمنبهضب)2(السماء

من)4(تخلقهحتى،عنهالقبرشقتإلآميتمدفنولا،قتيل3مصرع

فيه.كانلما(،مهيم):ربكفيقولجال!ا،فيستوي،رأسهعند

فقلت:،بأهلهحديثمايحسبهبالحياةولعهده،اليومأمتنييارب:يقول

:قال؟والسباعوالبلىالرياحتمزقنابعدمايجمعناكيف،اللهيارسول

بالية،مدرةوهيعليهاأشرفت،الأرض:اللهآلاءفيذلكبمثلأنبئك

تلبثفلمالسماءعليهاعزوجلربكأرسلثمأبدا،تحيالا:فقلت

إلهكولعمر،واحدةشربةوهي،عليهاأشرفتحتىأياماإلآعليك

،الأرضنباتيجمعأنعلىالماءمنيجمعهمأنعلىأقدرلهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."قريب"إليئ:هـ"،د،،ج"بفي

المطر:والمراد."تهضب":"د"في

"مفزع"."د":علىنسخةفي

."تخلفه":"،ج"أوفي"تجعله":"ا("علىونسخةهـ""في

.(29)9ص،الوسيط.ماوراءك:او،وماشانك؟ماحالك:اي،استفهامكلمة
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وينظرإليهفتنظرون،مصارعهمومنالأصواء)1(،منفيخرجون

وهو،الأرضملءونحنفكيف،اللهيارسول:قلت:قال)2(،إليكم

اللهالاءفيذلكبمثلأنبئك:قال،إليهوننظرإليناينظرواحدشخص

ساعةويريانكمترونهماصغيرةمنهايةوالقمرالشمس:عزوجل

نأعلىأقدرلهو،إلهكولعمررؤيتهما،فيتضارونلا،واحدة

عزوجل،ربنايفعلفما،اللهيارسول:قلتمنهما)3(،وترونهيراكم

منكمعليهيخفىلاصفحاتكملهباديةعليهتعرضون:قال؟لقيناهإذا

بها،)4(قبلكمفينضحالماءمنغرفةبيدهعزوجلربكفيأخذ،خافية

وجههفتدعالمسلمفأفا،قطرةمنهاأحدكموجهماتخطىءإلهكفلعمر

ألاالأسود،الحممبمثلفتخطمهالكافروأماالبيضاء،(الريطة)مثل

جسرافيسلكون،الصالحونأثرهعلىويفترقع!ؤ،نبيكمينصرفثم

أوانه،:ربكفيقولحسن)6(،:فيقولالجمرةأحدكمفيطأالئار،من

رأيتها،قطناهلة-والله-ظم!علىع!يرالرسولحوضعلىفتطلعون

منمطهرةقدحعليهاوقعإلآيدهمنكمواحديبسطماإلهكفلعمر

)د(.حاشيةمن.القبورالأصواء:)1(

إليهما.""أ":في)2(

ويريانكم،ترونهماأن"منالمسندوفي"كذا"،عليها"أ"ناسخكتب)3(

رؤيتهما".فيلاتضارون

"فيبلكم".المسندنسخبعضفي)4(

لين.رقيقثوبكل:وقيل،بلفقينليستملاءةكل:الريطة)5(

928(.)2/النهاية

)491(.صالوسيطالمفاجىء.الألمعندتقالكلمة)6(
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منهماترونفلا،والقمرالشمسوتحبس،والأذىوالبول)1(الطوف

ساعتكبصركبمثل:قالنبصر؟فبمااللهيارسول:قلت:قال،واحدا

واجهتهثم،الأرضأشرقتهيومفيالشمسطلوعمعوذلك،هذه

وسيئاتنا؟حسناتنامننجزىفبمااللهيارسول:قلت:قال.الجبال

قلت:؟قاليعفو،أنإلآبمثلهاوالسيئةأمثالها،بعشرالحسنة:قال

ابوابسبعةللنارإنإلهكلعمر:قالالنار؟ما،الجنةمااللهيارسول

يارسول:قلت:قال،عاماسبعينبينهماالراكبيسيرإلآبابانمامنهن

وألهار،مصفىعسلمنأنهارعلى:قال؟الجنةمنمانطلعفعلىالله

يتغيرلملبنمنوأنهار،ندامةولاصداعمنمابها]111/ا[كأسمن

مثلهمنوخيرتعلمونماإلهكلعمروبفاكهة،اسنغيروماء،طعمه

منهنأوأزواجفيهاولنا،اللهيارسول:قلت،مطهرةوأزواج،معه

فيلذاتكممثلبهن)2(تلذوا،للصالحينالصالحات:قال؟مصلحات

ماأقصى:فقلت:لقيظقالتوالد،لاأنغيربكمويلذذن)3(الدنيا،

اللهيارسول:فقلت.!يمالنبييجبهفلم،إليهومنتهونبالغوننحن

الصلاةإقامعلى:وقال،يده!ي!النبيفبسظقال؟أبايعكماعلى

قلت::قال.غيرهإلهاباللهتشركلاوأن،الشركوزيال،الزكاةصمايتاء

أنيوظنيدهلمجيرالنبيفقبض؟والمغربالمشرقبينمالناصمان

يجنيولاشئنا،حيثمنهانحل:قلت:قال.يعطينيهلاشيئامشترط

)1(

)2(

)3(

."الغائط:"الطوف:"د"حاشيةفيجاء

بهن"."تلد:دزهـ"وفيبهن"وفي"تلذون"تلذونهن"،"د،ظ":في

."يلذونكم":""جوفي،"يلذذنكم"د"،بوفي"،"بكميلذوا":هـ"،ا"في
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ولا،شئتحيثتحللكذلك:وقال،يدهفبسط،نفسهإلاامرفيعلى

لعمر)1(هذينإن:قالثم،عنهفانصرفنا:قال،نفسكإلاعليكيجني

بنكعبلهفقالوالاخرة،الأولىفيالناس)2(اتقىمنالهك

بنو:قال؟اللهيارسولهممن:كلاببنبكربنيأخوالخدارئة

الله،يارسول:فقلتعليهوأقبلتفانصرفنا:قال،ذلكأهلالمنتفق

منرجلقال:قال؟جاهليتهمفيخيبرمنمضىممن)3(لاحل!هل

فلكأله)4(قال14/ب[،]هالنارلفيالمنتفقاباكإنوالله:قريشعرض

()رؤوسعلىلأبيقالمماولحميووجهيجلديبينحروقع

أجمل،الأخرىإذاثم،اللهيارسولوأبوك:أقولأنفهممت:الناس

منعليهأتيتمااللهلعمر"واهلي:فقال؟وأهلكاللهيارسول:فقلت

فأبشرك،ع!يممحمدإليكأرسلني:فقلمشرك!نأوقرشيعامرممبقبر

يارسول:قلت:قال.النار"فيوبطنكوجهكعلىتجز،يسوءكبما

،إياهإلا)6(يحسنونلاعملعلىكانواوقد،ذلكبهمفعلماالله

فيبعثعزوجلاللهلأن)7(ذلك.قال؟مصلحينيحسبونهموكانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

إنهاذين،إن"هاالنسخجميعفيووقعالمسند،من"هذين"إنقوله

ائها".إلآحديثإن.".النسخبعضوفيأنهما"إلآحدثتإن...ذين

"ابقى".:"د"في

"مما".،د،هـ":"أ،جفي

"فكأنهم.:"ا"حاشيةعلىنسخةفي

"رسوس"."ا"حاشيةعلىنسخةفي

."يحترن":""جوفي،""يحسبون:"أ"في

.""بأن:هـ"،ب،أ"في
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ومن،الضالينمنكاننبيهعصىفمن-نبيايعني-أممسبعكلاخر

.")1(المهتدينمنكاننبيهأطاع

القاسمأبيحديثمنإلأيعرفلامشهوركبيرحديثهذا

إبراهيمروايةمنثم،)2(المدنيعبدالرحمنبنالمغيرةبنعبدالرحمن

المحتحالمدينةعلماءكبارمنوهما،عنهالمدنيالزبيريحمزةابن

إسماعيلبنمحمدالمحدثينإمامبهمااحتج،الصحيحفيبهما

فيالحديثأئمةرواه.كتابهمنمواضعفيعنهماوروى،البخاري

أحمدوأبوبكر،أحمدالامامبنعبداللهابوعبدالرحمن:منهم،كتبهم

الحافظ،وأبوالشيخ،الطبرانيوأبوالقاسم،عاصمأبيبنعمروابن

مردويه،بنموسىبنأحمدأبوبكروالحافظ،مندهبنوأبوعبدالله

والتسليم.القبولسبيلعلىوغيرهمالأصبهانيأبونعيموالحافظ

بنمحمدالحديثهذاروى:مندهبنأبوعبداللهالحافظقال

وقرؤوهوغيرهما،حنبلبنأحمدبنوعبدالله،الصغانيإسحاق

ولم،منهمأحدينكرهفلم،الذينوأهلالعلماء)3(بمجمعبالعراق

.القبولسبيلعلىوأبوحاتمأبوزرعةوكذلك،إسنادهفيجممكلم

.مشهور"حسنثابتكبيرحديث"هذا:حمدانبنأبوالخيروقال

."التبوةجلالة"عليه؟فقالعنهالمزيالحجاجأباشيخناوسألت

12-127(.ص)آعليهالكلامتقدم)1(

."المديني":"أ"في)2(

.""بجمع:هـ"،"جفي)3(
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"إذا:وقوله،الولدانتفاءفيصريححديثفهذا:الايلادنفاةقال

المعلقولاالمعلقوقوعالتعليقمنيلزمولا،بالشرطمعلق"اشتهى

التعليقلمجرداستعملفقد،المحققفيظاهرةكانتوانو"إذا("،به

.وغيرهالمحققمنالأعم

:لوجوهذلكيتعينالموضعهذاوفي:قالوا

.هذارزينأبيحديث؟احدها

وهن،25[/البقرةأ(نطهتأزؤحفيهاولهئم!و.تعالىقوله:الثاني

.والأذىوالنفاسالحيضمنطهرناللاتي

الحيضمن"مطهرة:مجاهدعننجيحأبيابنانبأنا:سفيانقال

.)1(والولد"والمنيوالبصاقوالنخام1/أ[]12والبولوالغائط

:قال"مطهرة"أزواج:عطاءعنجريحابنحدثنا:أبومعاويةوقال

.")2(والبولوالغائظ،والحيضالولدمن"

إلماوالولد)3(،تقدموقد"منيةولامنيلاأله"غير:قوله:الثالث

فينفخولامذيولامنيهناكيكنلمفإذا،الرجلماءمنيخلق

.إيلادهناكيكنلمالفرج

)1(

)2(

)3(

تفسيرهفيوالطبري)26(،رقم)1/64(تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه

حسن.وسنده(،176)1/

صحيح.وسنده176()1/تفسيرهفيالطبرياخرجه

521(.ص)052،
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"يبقى:قالألهع!يمالنبيعن")1(الصحيح"فيثبتقدأله:الرابع

الجنةفيكانولوإياها"،فيسكنهمخلقالهااللهفينشىءفضلالجنةفي

غيرهم.منبه]146/ب[أحقوكانوا،لأولادهمالفضللكانإيلاد

الحيضمعوالولادةالحملجعلوتعالىسبحانهاللهأن:الخامس

الحيضعنهنيقطعلمالجنةفييحبلنالنساءكنفلو،والمني

والانزال.

،الموتقدرلأله؛الدنيافيالتناسلقدرسبحانهاللهأن:السادس

إليه،ينتهونأمدالهموجعل،قرنبعدقرناالدارهذهإلىوأخرجهم

فهائهم،تتناسللاالملائكةولهذا،الانسانيالنوعلبطلالتناسلفلولا

اللهأخرجالقيامةيومكانفإذا،والجنالانستموتكمايموتونلا

فلاللموتلاللبقاءوأنشأهم،الأرضمنكلهمالناسسبحانه

للبقاءمنشأهوإذ،الانسانيالنوعيحفظتناسلإلىيحتاجون

.النار)2(أهلولا،يتناسلونالجنةأهلفلا،والدوام

وأتبعناهمءامنوا)والذين:قالوتعالىسبحانهأله:السابع

سبحانهفأخبر.21[]الطور/)4((بهه!ذرياتهمالحقنابإيمانذريالهم و)س!("

ينشىءكانولو،الدنيافيلهمكانواالذينذرياتهمبإلحاقيكرمهمأله

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيانسحديثمن)2848(مسلماخرجه

عليها.ضربلكنه"يتناسلون"إضافة"د"فيوقع

انظر(ذزيهم)وأئبحنهتمبالافرادالجمهوروقرأ،العلاءبنعمروأبوقرأهكذا

.282()2/الجزريلابنالعشرالقراءاتفيالنشر

السابق.المصدرانظر،ويعقوبوابوجعفرعامروابنوأبوعمرونافعقراهكذا
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فيكانواالذينذريتهمذكركمالذكرهم،أخرىذريةالجنةفيلهم

منبذرياتهم)1(كانتكما،بهمتكونكانتعيونهمقرةلأن؛الدنيا

الدنيا.أهل

وأ،غايةإلىلافيهاالتناسلباستمراريقالأنإماأله)2(:الثامن

لاسنلزام،بهالقولإلىسبيللامماوكلاهما،ينقطعثمغايةإلى

مننوعانقطاع:الثانيواسنلزام.تتناهىلاأشخاصاجتماع:الأؤل

بتناسل:يقالأنيمكنولا،محالوهو،وسرورهمالجنةأهللذة

.هناكموتلاإذ،نسلويخلفهنسلمعهيموت

فلاالدنيا،فيينموكماالانسانفيهالاينموالجنةأن:التاسع

بل،تقدمكما)4(ينمونالرجالولا)3(ويكبرونينمونأهلهاولدان

لاوثلاثينثلاثأبناءوهؤلاء،يتغيرونلاصغارولدانهؤلاء

حتىضرورة(ينمو)المولودلكانولادةالجنةفيكانولو،يتغيرون

وثلاثينثلاثأبناءيردونالأطفالمنماتمنأنومعلوم،رجلايصير

يوضحه:.نموغيرمن

نشأةالجنةأهلينشىءوتعالىسبحانهاللهأنالعاشر:الوجه

ولايتغوطونولايبولونلابحيث،نشأتهممنأكملأو،الملائكة

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ب،ج،د،هـ""هيفي

"أ".فيليس

أولى.والمثبت،"ويكثرون":،د،هـ"،جأ"في

.ينمو"الرجل"ولا"هـ"في

."كذا"ا""ناسخعليهاوكتب"ينمي"النسخجميعفي
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تنموولا،الأحقابتطاولعلىيهرمونولاالتسبيحويلهمون،ينامون

أعلم.تعالىوالله،أبدالهملازمعليهجعلواالذيالقدربل،أبدانهم

المسألة.هذهفيمافهذا

وقول.ممكنوالكل،صالحةالقدرةإن:بعضهمقولفأما

-)1(
هذهوأمثال.بالعمليستحقونهاالتيالمكلفيندارالجنةإن:خرين

التوفيق.وبالله،الناسكتبفيوهي،فرخيصةالمباحث

هذاينكرونالزيغأهل:أبوسهلالأستاذ"قال:الحاكموقال

إسناد،غيرفيهرويوقد-الجنةفيالولادةحديث:يعني-الحديث

والله،رويناممانحوعلىذلكيكون:فقالذلكعن!مالنبيوسئل

ألأجمت(وتلذالأنفسلتمثتهيهما)وفيها:يقولوتعالىسبحانه

من-الممكنالمؤمنيشتهيأنبالمستحيلوليس71(،الزخرف/أ

فوادوثمرة،عينقرة-لذاتهعلىالمسلطالمقربالمصفى،شهواته

.مطهرةبأزواجعليهماللهأنعمالذينمن

يكونفألىينفسنولايحضنلاألهنالحديثففي:قيلفإن

الولد؟]147/ب[

الكرهعلىبالحملأمدهالممتدالولادةسببالحيض:قلت

والمطاعمالمشاربمنالدنياملاذجميعأنكما،عليهوالوضع

منها)2(،كليعقبهوما،والنصبالتعبمنعرفماعلىوالملابس

)1(

)2(

."ينخرلاا":"ج،ب"في

."منهما":هـ"،د،ج،ب"في
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المحرمةالدنياخمرةوهذه،عواقبهمنويخافمنهيحذرمما

البلية،منزوعةالجئةلأهلتعالىاللهأعدهاقدبليةكلعلىالمستولية

انتهىالولد؟مثلهعلىيكونانيجوزلافلم،اللذة1مولمحرة

)2(
.مه"

ولكن،قلوبهمفيلزيغينفوهالمالجنةفيللولادةالنافون:قلت

وغيرهعطاءقول)3(حكيناوقدتوالد"لاأن"غيررزينأبيلحديث

.والولد")4(الحيضمنمطهراتألهن"

ذلكفيوالخلفالسلفمنالعلمأهلعنالترمذيحكىوقد

فيعنهاللهرضيأبوأمامةوقال،بإنكارهإسحاققولوحكينا،قولين

داربل،تناسلدارليستوالجنةولامنية"،منيلاأن"غير:حديثه

مقامه.نسلهفيقومفيهامنيموتلاوخلد،بقاء

،الترمذيإسنادأسانيدهأجودهذاالخدريسعيدأبيوحديث

الناجي،الصديقأبيحديثمنالايعرفلاوأله،بغرابتهحكموقد

"إله:وتارة،الولد"اشتهى"إذا:عنهيروىفتارة:لفظهاضطربوقد

أعلم،فالله"لهليولدالجنةأهلمنالرجل"إن:وتارة،الولد"ليشتهي

وهذه،فيهشكلاالذيالحقفهو،قالهقد!يماللهرسولكانفإن

توالد"لاأن"غيررزينأبيحديثتناقضولا،بينهاتنافيلاالألفاظ

)1(

)2(

)3(

)4(

."ةمغفور":"ب"في

)442(.رقم221()022صوالنشورالبعثفيالبيهقيذكره

قول"."من:"هـ"في

)537(.صتقدم
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الولدحمل،ولادةينفيولاالدنيا،فيالمعهودللتوالدنفيذلكإذ

.واحدةساعةفيوشبابهوسنهووضعهفيها

فيهاأتيناولقد،المسألةهذهفيالقاصرعلمناإليهانتهىمافهذا

.بالصوابأعلموالله،الكتابهذاغيرفيتجدهلالعلكبما
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والخمسونالسابعالباب

واللذةالطربمنومافيهالعينالحوروكناءالجنهسماعذكرفي

ءامنواأئذلرر!فأمالمحفزفوتيؤميؤالممئاعةتقومويؤم):تعالىقال

.[1-415/]الروم!(يخبروهـ%رؤضؤفىفهؤلصئلخ!اوصعملوا

حدثنا،الحرشيموسىبنمحمدحدثنيجرير:بنمحمدقال

عزوجل:قولهعنكثيرأبيبنيحىسألت:قاليسافبنعامر

اللذة:الحبرة":قال15[]الروم/(!يخبرورر%رؤضؤفىفهؤ)

.()1"والسماع

عن،ربيعةبنضمرةحدثنا،الفريابيمحمدبناللهعبدحدثنا

:قال!()خ!%:قولهفيكثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعي

.")2(الجنةفيالسماع"

مجاهد،وقول"يكرمون")3(.:عباسابنقولهذاولايخالف

والنعيم.الحبرةمنبالسماعالأذنفلذة")4(ينعمون":وقتادة

)1(

)2(

)3(

)4(

رقمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن)21/28(،تفسيرهفيالطبريأخرجه

به.لابأسوسنده)263(.

)01034(،62()7/المصنففيشيبةابيوابن)21/28(،الطبرياخرجه

وغيرهم.)941(البعثفيوالبيهقي)4(،رقمالزهدفيوهناد

صحيح.وسنده

حسن.وسنده)21/28(الطبرياخرجه

)21/28(.تفسيرهفيالطبريأخرجه

صحيح.بسندقتادةوعن.حسنبسندمجاهدعن
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]أبومعاويةحدثنا:قالامنيعبنوأحمدهنادحدثنا:الترمذيوقال

)1(-
:قالعليعنسعد،بنالنعمانعن،إسحاقبنعبدالرحمنعن[

يرفعنالعينللحورلمجتمعاالجنةفي"إنلمجم:اللهرسولقال

نبيد،فلاالخالداتنحن:يقلنبمثلها،الخلائقتسمعلمبأصوات

لمنطوبى،نسخطفلاالراضياتونحن،نبأسفلا)2(الناعماتونحن

")3(.لهوكنالناكان

وحديث،وأنس،سعيدوأبى،هريرة]141/ب[أبيعنالبابوفي"

."غريبحديث:علي

عمربنوعبدالله،أمامةوأبي،أوفىأبيابنعنالبابوفي:قلت

أيضا.

بنسعيدحدثنا:الفريابيجعفرفقال:هريرةابيحديثفأما

بنزيدعن،الرحيمعبدأبيعن)4(،سلمةبنمحمدحدثنا،حفص

هريرةأبيعن،صالحأبيعنعمرو،بنالمنهالعن،أنيسةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

التخريج.مصادرمنواستدركته،النسخمنسقطالمعكوفتينبينما

"النعمات"."أ":علىنسخةفي

وعبدالله)9(،الزهدفيوهناد)0255(،و)2564(رقمالترمذيأخرجه

مصنفهفيشيبةأبيوابن)1/156(،المسندعلىزوائدهفيأحمدبن

وغيرهم.6933(0)رقم(55)7/

والنعمان،ضعيف:أبوشيبةإسحاقبنعبدالرحمنفيه:ضعيفوسنده

جهالة.فيهسعد:ابن

045(.)92/و515-517(،)16/الكمالتهذيب:انظر

093(.)01/الكمالتهذيب:انظرخطأ،وهو"مسلمة""ج":في
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العذارىحافتاه،الجنةطولنهراالجنةفي"إن:قال-عنهاللهرضي-

فييرونما،الخلائقيسمعهاحتىبأصواتويغنين،متقابلاتقيام

اللهشاءإن:قالالغناء؟ذاكوماهريرةأبايا:قلنامثلها،لذهالجنة

.")1(وجلعزالربعلىوثناءوالتقديسوالتحميدالتسبيح

موقوفا.رواههكذا

عن،عليبن)2(مسلمةحديثمن"الجنةصفةفي"نعيمأبووروى

قال:قال-،عنهاللهرضي-هريرةأبيعن،رجلعنواقد،بنزيد

منوفروعها،ذهبمنجذوعهاشجرةالجنةفيإن":لمجيماللهرسول

السامعونسمعفمافيصطفقن)3(،ريجلهافتهمثولؤلؤ،زبرجد

.")4(منهألذقطشيءبصوت

حدثنا،جعفربنعبداللهأنبأنا:نعيمأبوفقال:أنسحديثوأما

أبيابنحدثنا،إبراهيمبنالرحمنعبدحدثنا،عبداللهبنإسماعيل

رافع،بنعبداللهبنالخطاببنعونعن،ذئبأبيابنعن،فديك

)1(

)2(

)3(

)4(

)425(.رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

حبانابنإلايوثقهلمالحرانيابوعمروالنفيليحفصبنسعيدوفيه

.عمرهاخرفيوتغتركبرقدوكان،الأندلسيومسلمة

193(.)01/الكمالتهذيب:انظر

خطأ.وهو"سلمة""أ":علىنسخةفي

"فتصفق".:"أ"حاشيةعلىونسخة،هـ"،"بفي

)433(.رقمالجئةصفةفيابونعيماخرجه

الرجلإبهاموايضا،الحديثمتروك:الخشنيعليبنمسلمةوفيه

.هريرةأبيعنالراوي
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"إن:لمجزاللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-أنسعن؛لانسابنعن

.)1("كراملأزواجخلقنا،الحسانالحورنحن:الجنةفييغنينالحور

عمر،بنإسماعيلحدثنا،أبوخيثمةحدثنا:الدنياأبيابنورواه

.()432رقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه)1(

داودبنوالحسنعبدالحكمبنعبداللهبنومحمدعبيدبنكثيرورواه

اختلاف"علىنحوهبهفديكابيابنعنكلهمشيبةبنوعبدالرحمنالمنكدري

.الأسانيد"بعضفي

رقمالبعثفيداودأبيوابن(،16)7/الكبيرتاريخهفيالبخارياخرجه

رقمالبعثفيوالبيهقي)7964(،رقم34()5/الأوسطفيوالطبراني)75(،

وارسله،ابويعلى"رفعهبهذئبأبىابنعن""ثقةعمربنإسماعيلورواه4

.الدنيا"أبيابن

الدنياابيوابن)9046(،رقمالمطالبفيكمامسندهفيأبويعلىاخرجه

)026(.رقمالجئةصفةفي

اخيهعنضعف"،حفطهفي،أوشىابيابن"لعلهإسماعيلورواه-

مرفوعا.فذكرهانسعنرافعبنعبداللهعنذئبأبيابنعن"عبدالحميد"

.(16)7/تاريخهفيالبخاريأخرجه

."رافعبن"عبدالله:قولهفيإسماعيلاخطأ:قلت

قولهمالكبنأنسسمععمنذئبأبيابنعنسواربنوشبابةآدمورواه-

موقوفا.

)7/57(مصنفهفيشيبةأبيوابن(،16)7/تاريخهفيالبخاريأخرجه

)77933(.رقم

يرولمفإذه،رافعبنعبداللهبنالخطاببنعونمنلعفهالاضطرابوهذا

منلايدرىأنسولدبعضفيهوايضا،المجهولشبهفهو،ذئبابيابنإلأعنه

ضعيف.فالسندوعليه،هو
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ولد]114/أ[بعضعن،رافعبنعبداللهأبيعن،ذئبأبيابنحدثنا

.ذزأنس

بن)1(عبداللهحدثنا:نعيمأبوفقال:أوفىأبيابنحديثوأما

بنحامدحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،أصلهمنجعفربنمحمد

أبيبنالوليدحدثنا،المؤدبمحمدبنيونسحدثنا،البلخييحى

أبيابنعن،سابطبنالرحمنعبدعن،الطائيسعدحدثنيثور،

منواحدكلإلى"يزوح:غ!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأوفى

فيجتمعن،حوراءومئة،ايمآلافوثمانية،بكرآلافاربعةالجنةاهل

بمثلهن:الخلائقتسمعلم،حسانبأصواتفيقلن،ايامسبعةكلفي

الراضياتونحن،نبأسفلاالناعماتونحننبيد،فلاالخالداتنحن

.")2(لهوكنالناكانلمنطوبى،نظعنفلاالمقيماتونحن،نسخطفلا

)1(

)2(

الأصبهاني.الشيخأبو:وهو،النسخجميعمنسقط"بن"عبداللهقوله

فيالأصبهانيوأبوالشيخ431(،)378،رقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

.6()30رقمالعظمة

النسائيضعفهوقد،ثورأبيبنالوليدعلىومداره،نكارةفيهوالحديث

ابنوقال،به"ولايحتج،حديثهيكتب"شيخ:أبوحاتموقال،والدارقطني

منكر:حبانوابنأبوزرعةوقال،"كذاب":نميرابنوقال،بشيء"ليس":معين

.جدا:والأخر،كثيرايهم:الأؤلزاد،الحديث

32-35(.)31/الكمالتهذيب:انظر

فيالدنياأبيابنأخرجه،سابطبنعبدالرحمنقولمنمعروفوالحديث

البعثفيوالبيهقي)958(،رقمالعظمةفيوابوالشيخ)927(،رقمالجنةصفة

-وزاد،بأؤلهنحوهسابطابنعنسليمأبيبنليثطريقمن)413(رقم
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بنسليمانحدثنا:الفريابيجعفرفقال:امامةأبيحديثوأما

بنخالدعنأبيهعنمالكأبيبنيزيدبنخالدحدثناعبدالرحمن

عبدمن"ما:قال!يماللهرسولعنعنهاللهرضيأمامةأبيعنمعدان

الحورمنثنتانرجليهوعندرأسهعندويجلسإلآ،الجئةيدخل

بمزاميروليس،والجنالانسسمعهصوتبأحسنتغنيانه،العين

")1(.الشيطان

بنعمارةأبورفاعةحدثنا:الطبرانيفقال:عمرابنحديثواما

حدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا،المصريالفراتبنموسىبنوبثيمة

اللهرضيعمرابنعنأسلمبنزيدعنكثيرأبيبنجعفربنمحمد

أزواجهنليغنينالجنةأهلأزواج"إن:!ي!اللهرسولقال:قالعنهما

الخيراتنحن:بهيغنينمماوان،قطأحدسمعهاأصواتبأحسن

نحن:بهيغنينمماإن،أعيانبقرةينظرن،كرامقومأزواج،الحسان

المقيماتنحن،نخفنهفلاالامناتنحن،نمتنه]914/ب[فلاالخالدات

.")2(نظعنهفلا

)1(

)2(

.اخرىلفاظاأ

سابط".ابنقولمنالصحيحهو"هذا:البيهقيقال

رقم)8/113(الكبيرفيوالطبراني)421(،رقمالبعثفيالبيهقيأخرجه

اخر.لفظاوزادبأؤله)7478(

.متروكوهو،مالكأبيبنيزيدبنخالدعلىمدارهجذاضعيفوالحديث

193()3/الأوسطوفي)734(،رقم)2/35(الصغيرفيالطبرانياخرجه

043(.)322.الجنةصفةفيوأبونعيم)1793(،رقم

ولا=جرحافيهيذكرولمتاريخهفييونسابنذكره،وثيمةبنعمارهفيه
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ابنبهتفردمحمد،إلأأسلمبنزيدعنيروهلم":الطبرانيقال

."مريمابي

منرجلقال:قالأيوبأبيبنسعيدحدثني:وهبابنوقال

؟السماعإليحببفإله؛سماعالجئةفيهل:شهابلابنقريش

حملهلشجراالجئةفيإن،بيدهشهابابننفسوائذي"إي:فقال

نحن:يقلنبالقرانيتغنينناهداتجوارتحتهوالزبرجد،اللؤلؤ

ذلكسمعفإذا،نموتفلاالخالداتونحن،نبأسفلاالناعمات

أصواتيدرىفلا،الجواريفأجبنبعضا،بعضهصفقالشجر

.()1الشجر"أصواتأم،أحسنالجواري

"أنيزيد:بنخالدعنسعدبنالليثوحدثنا:وهبابنقال

أزواح،الحسانالخيراتنحن:فيقلنأزواجهنيغنينالعينالحور

)2(
فلاالناعماتونحن،نموتفلاالخالداتونحن،كرامب.

في،نظعنفلاالمقيماتونحن،نسخطفلاالراضياتونحن،نبأس

لم،عندكنفسيانتهت،وأناحئك،حئيأنت:مكتوبإحداهنصدر

.")3(مثلكعينايتر

)1(

)2(

)3(

إلاعمرابنمنيسمعلمأسلمبنوزيد،غريبحديثوهوتعديلا.

الاسناد.منقطعفالحديث،البخاريفيوهما،عيينةبنسفيانقالهحديثين

)261(.رقمالجئةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

،الزهريمنيسمعلم،المصريأيوبابيبنسعيدلأن،انقطاعوفيه

342(.)01/الكمالتهذيبانظر:.الزهريتلاميذمنسمعصمانما

النسخ.وباقيالنصمصدرمنوالمثبت،"شئان":"ج"في

به.لابأسوسنده)262(رقمالجئةصفةفيالدنياابيابناخرجه
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كثير:أبيبنيحيىحدثنا،الاوزاعيحدثنا:المباركابنوقال

طالما:فيقلنالجنةأبوابعندأزواجهنيتلقينالعينالحور"إن

نظعن،فلاوالمقيمات،نسخطفلاالراضياتفنحنانتظرناكم،

وأناحبيأنت:تقولسمعتأصواتبأحسن،نموتفلاوالخالدات

.")2(معدلوراءكولامقصد)1(،دونكليسحبك

)1(

)2(

ابنعندووقع"مقضي"،"د"علىونسخةوفي"ب""مفضي"،"د"في

الدنيا.أبيابنمنوالمثبت"مقصر"،،هـ":"أ،جوفيالمبارك

فيالدنياأبيوابن)435(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

)268(.رقمالجنةصفة

صحيح.وسنده
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فصل

هذامنأعلىسماعولهم

روادحدثنا،القرشيالفضلبندهثمحدثني:الدنياأبيابنقال

أحسناللهخلقمنليسأله"بلغني:قالالأوزاعيعن،الجراحابن

فما،السماعفيفيأخذوتعالىتباركاللهفيأمره،إسرافيلمنصوتا

اللهماشاءبذلكفيمكث،صلاتهعليهقطعإلآالسماواتفيملكيبقى

قدرالعباديعلملو)1(وجلاليوعزتي:عزوجلاللهفيقول،يمكثأن

.")3(غيريعبدواما)2(عظمتي

عنالمباركبنعبداللهحدثنا،عمرو)4(الضبيبنداودوحدثني

نادىالقيامةيومكان"إذا:قالالمنكدربنمحمدعنأنسبنمالك

اللهومجالسعنوأنفسهمأسماعهمينزهونكانواالذينأينمناد:

للملائكة:يقولثم،المسكرياضأسكنوهم،الشيطانومزامير

.(")وتحميديتمجيديأسمعوهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدنيا.ابيلابنالجنةصفةنسخإحدىفيوهو"ا"،حاشيةعلىنسخةمن

"عطيمي"."د":في

)264(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

تعديل.ولاجرحفيهلايعرفالفضلبندهثم:وفيه

382(.)8/بغدادتاريخ:انظر

042(.)3/والتعديلالجرح:انظرخطأ،وهو"عمر"النسخجميعفي

المباركوابن،لهواثلفظ)926(رقمالجنةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

.نحوه151()3/الحليةفيوابونعيم)43(،رقم-نعيمرواية-الزهدفي

صحيح.وسنده
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بنعبداللهحدثنيالحسينبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنوقال

قولهفيديناربنمالكعن،سليمانبنجعفرحدثنا،بكرأبي11/ا[]ه

"إذا:قال25(]ص/!(مابوح!نلزلفئعندنالووإن):عزوجل

ياداود:نوديثم،الجنةفيفوضعرفيعبمنبرأمرالقيامةيومكان

دارفيبهتمجدنيكنتائذيالرخيمالحسنالصوتبذلكمجدني

قولهفذلك،الجنانأهلنعيمداودصوتفيستفرغ:قالالدنيا،

.(1!((")مابوح!نلزلفئعندنالووإن!:تعالى

شهرعنالأسودوحجاج،البنانيثابتعنسلمةبنحمادوذكر

كانواعباديإن:للملائكةيقولثناؤهجلالله"إن:قالحوشبابن

،عباديفأسمعواأجليمنفيدعونه،الدنيافيالحسنالصوتيحبون

.")2(قطبمثلهيسمعوالموتكبيروتسبيحتهليلمنبأصواتفيأخذوا

لأبيه:"الزهد"كتابفياحمدالامام]015/ب[بنعبداللهقال

مالكحدثناجعفرحدثناسيارحدثناالطوسيمسلمبنعلي"حدثني

:قال!(مابوح!نلزلمحئعندنالووإن):عزوجلقولهفيدينارابن

اليوممجدنيياداود:فيقول،العرشساقعندداودسبحانهالله"يقيم

)1(

)2(

)343(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

به.جعفرعنوسيارشيبانورواه

والبيهقي)4/32(،كثيرابنعندكما،تفسيرهفيحاتمابيابنأخرجه

)424(.رقمالبعثفي

دينار.بنمالكعنصحيحوالاثر

)344(.رقمالجئةصفةفيالدنياابيابناخرجه
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سلبتنيهوقدأمجدككيفإلهي:فيقول،الرخيمالحسنالصوتبذلك

فيرده:قال،عليكأردهفإني:عزوجلاللهفيقول:قالالدنيا؟دارفي

.(")1(الجنةاهلنعيمداودصوتفيستفرغ:قال،صوتهفيزداد،عليه

حدئنا،)3(الحرانيإبراهيمبنمسلمحدئنا:الدنيا)2(أبيابنوقال

في"إن:قاللبابةأبيبنعبدةعن،الاوزاعيعنبكيربنمسكين

فتصفق،ريحااللهفيبعثولولو،وياقوتزبرجدئمرهاشجرةالجنة

.منها(")4(ألذيسمعلمأصواتلهافيسمع

أبوعامرحدئناقالا:سعيدبنوابراهيميزيدبنابوبكرحدثنا

عنعكرمةعن(وهرام)بنسلمةعنصالحبنزمعةحدثنا،العقدي

فيالراكبيسيرماقدرساقعلىشجرةالجنة"في:قالعباسابن

الدنيا،لهوفيذكر،بعضهمفيشتهيظلهافيفيتحدثون،عاممئةظلها"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيواحمد)18348(،رقم0324()01/تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

والبيهقي)5/573(،الدررفيكماالمنذروابن،الترمذيوالحكيمالزهد،

)424(.رقموالنشورالبعثفي

ضعف.فيهسيارسندهوفي

خطأ.وهو"داود":"،ح"افي

خطأ.وهو"الحوراني":"ا"في

)265(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

مثله.بهالأوزاعيعنمعبدبنعليورواه-

)187(.رقمالفردوسوصففيحبيبابناخرجه

حسن.فالاسنادوعليه

خطأ.وهو"وهران":د""في
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فيكانلهوبكلالشجرةتلكفتحرك،الجئةمنريحااللهفيرسل

الدنيا")1(.

أبيبنسعيدحدثناعاصمبنعليحدثناسعيدبنإبراهيمحدثني

ذهبمنقصبمناجاماالجنةفيأن"حدثت:قالالحارثيسعيد

اللهبعث؛حسناصوتايسمعواأنالجنةاهلاشتهىفإذا،اللؤلؤحملها

")2(.يشتهونهصوتبكلفتأتيهمريحاالاجامتلكعلى

حينوذلك،سماعكلدونهيضمحلهذامنأعلىسماعولهم

ومحاضرته،عليهموسلامهوخظابه،جلالهجلالربكلاميسمعون

قبليسمعوهلمفكأدهم،منهسمعوهفإذا،كلامهعليهمويقرأ،لهم

فيوالحسانالصحاحالأحاديثمن-السنيأيها-بكوسيمر،ذلك

واقره،لأذنكوألذهالدنيافيلكسماعأحبمن)3(هوماذلك

تعالى،الربوجهإلىالنظرمنأعظملذةالجنةفيليسإذ،لعينك

ذلك.منإليهمأحبشيئاالجئةأهليعطىولا،منهكلامهوسماع

)1(

)2(

)3(

تفسيرهفيحاتمأبيوابن)266(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

وغيرهم.(404)رقمالجتةصفةفيوأبونعيم،31(0)4/كثيرابنتفسيركمافي

قوي".جيدوإسناده،غريباثر"هذا:كثيرابنقال

الكمالتهذيبانظر:ضعف،فيهصالحبنزمعة،سندهفيلكن

.)9/386-938(

)267(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

،هـ"."بفيليس
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:قالبريدةبنعبداللهعنحئانبنصالحعنأبوالشيخذكروقد

فيقرأجلالهجلالجبارعلىمرتينيومكليدخلونالجنةأهل"إن

مجلسههوالذيمجلسهمنهمامرىءكلجلسوقد،القرانعليهم

أعينهمتقرفلم،والزمردوالذهبوالزبرجد،والياقوتالدرمنابرعلى

إلىينصرفونثم،منهأحسنولاأعظمقطشيئايسمعواولمبشيء،

.الغد")1(منمثلهاإلى،أعينهمقريرةناعمينرحالهم

نوادرفيالترمذيوالحكيم)027(،رقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه)1(

(.بق/6)2/الأصول

المسيبوفيه،ضعيفالقرشيحيانبنصالحفيهجذا:ضعيفوسنده

-48(.)6/47الميزانلسان:انظر.متروكشريكابن
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والخمسونالثامنالباب

ومراكبهموخيولهمالجنهاهلمطاياذكرفي

عليبنعاصمحدثناعبدالرحمنبنعبداللهحدثنا:الترمذيقال

نأ:أبيهعنبريدةبنسليمانعنمرثدبنعلقمةعنالمسعوديحدثنا

:قالخيل؟منالجنةفيهل:اللهيارسول:فقاللمجمالئبيسألرجلا

حمراءياقوتةمنفرسعلىفيهاتحملأنتشاء*الجنةأدخلكاللهإن

:فقال،رجلوسأله:قال)1(،فعلتإلآشئتحيثالجنةفيبكيطير

قالمايقلفلم:قالإبل؟منالجنةفي]151/ب[هل!اللهيارسول

نفسكاشتهتمافيهالكيكنالجنةاللهيدخلكإن:قال،لصاحبه

.")2(عينكولذت

)1(

)2(

.الترمذيمن""إلافعلت:قوله

)7/57(شيبةابيوابن352(،)5/واحمد)2543(،رقمالترمذياخرجه

وغيرهم.)843(رقممسندهفيوالطيالسي)08933(،رقم

.نحوهبهالمسعوديعنطرقمن

اختلاطه.بعدمنهسمعوامنعنهرواهلكن

فيه:علقمةاضطرابإلىالمؤلفواشار

مرفوعاساعدةبنعبدالرحمنعنعلقمةعنالحارببنحنشفرواه-

حنش.عن-جهالةفيه-شعبةبنالأشعثرواه"هكذا

)943(البعثفيوالبيهقي)424(،الجئةصفةفيأبونعيماخرجه

وغيرهما.

الأنصارمنرجلعنعلقمةعن"عليهاقف"لمقتيبةبنسالمورواه-

.فذكرهساعدبنعمير:لهيقال

)424(.رقم)2/273(الجثةصفةفيابونعيماخرجه
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سفيانعنالمباركبنعبداللهأنبأنا]116/أ[نصر،بنسويدحدثنا

بمعناهنحوه!ي!النبيعنسابطبنعبدالرحمنعنمرثدبنعلقمةعن

.المسعوديحديثمنأصحوهذا

عنابومعاويةحدثناالأحمسيسمرةبنإسماعيلبنمحمدحدثنا

غ!ي!الئبيأتى:قالأيوبابيعنسورةابيعنالسائببنواصل

رسولقالخيل؟الجنةأفيالخيلأحمثإنياللهيارسول:فقالأعرابي

فحملتجناحانلهياقوتةمنبفرسأتيتالجنةأدخلت"إن:!ي!الله

.فذكرههريرةابيعنصالحأبيعنعلقمةعنأبوطيبةورواه-

وابوطيبة:،ضعيفإليهالسندلكن)426(الجنةصفةفيابونعيماخرجه

يخطىء.:الثقاتفيحبانابنوقال،معينابنضغفهسليمانبنعيسى

461-462(.)4/الميزانلسان:انظر

عنيساربنعطاءعنإسحاقبنيحمىعنعلقمةعنميكائيلورواه-

)427(.رقم276()2/ابونعيماخرجه.هريرةأبي

الميزانلسانانظر:.ضعفهعلىيدلوحديثه،جهالةفيهوميكائيل

.)6/181(

مرسلا.فذكرهسابطبنعبدالرحمنعنعلقمةعنالثوريورواه-

فيوعبدالرزاق)271(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابناخرجه

وغيرهما.(0067)رقم(465)3/المصنف

الرواهمنبل"ثقة"مرثدبنعلقمةمنليسالاضطرابأنيظهروالذي

عنه.

الرازيابوحاتمكمارجحههـاتقانهوحفظهلامامتهالثوريروايةوالصحيح

مرسل.فالحديث،والترمذي

حجرلابنوالاصابة)2132(،رقم)2/215(حاتمأبيابنعلل:انظر

/5(.)015-151
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شئت")1(.حيثبكطارثم،عليه

مننعرفهولا،بالقويإسنادهليسحديث"هذا:الترمذيقال

ابيأخيابنهو:وأبوسورة،الوجههذامنإلأايوبأبيحديث

وسمعت:قالجدا،معينابنضعفه،الحديثفييضعف،أيوب

مناكيريروي،الحديثمنكرهذاأبوسورة:يقولإسماعيلبنمحمد

.)2("عليهيتابعلاأيوبابيعن

علقمة:فيهاضطربفقدمرثدبنعلقمةحديثأما:قلت

أبيه.عنبريدةبنسليمانعن:يقولفمرة

بن)4(عبدالرحمنعنسابط)3(بنعبدالرحمنعن:يقولومرة

يارسولخيلالجنةفيهل:فقلت،الخيلأحبكنت:قالساعدة

الله؟

:يقولومرة

الله.يارسول

:ساعدةبنعميرلهيقالالأنصارمنرجلقال

)1(

)2(

)3(

)4(

4(،)750رقم018()4/الكبيرفيوالطبراني)544(،رقمالترمذيأخرجه

)423(.الجئةصفةفيوأبونعيم

ذكروأبوسورة،الحديثمتروك:السائببنواصلجذا،ضعيفوهو

.الترمذيفيهالكلام

"عليها"."د":في

"هـ".منسقطسابط"بن"عبدالرحمن:قوله

"عمير"."أ،ج":في
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لمجيم.النبيعنسابطبنعبدالرحمنعن:يقولومرة

سفيانلأن؛المسعوديحديثمنأصحهذاجعلوالترمذي

وأثيت.،منهأحفظ

صالح،أبيعن:فقالهذا،علقمةحديثمنأبونعيمرواهوقد

الجنةأفي!اللهيارسول:قالأعرابياأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

نفسكماتشتهيفيهارأيتالجنةاللهيدخلكإنأعرابييا:قالإبل؟

".عينكوتلذ

بنعطاءعنإسحاقبنيحيىعنعلقمةحديثمنأيضاورواه

:فقالالجنةذكرفيع!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعنيسار

الجنة،أنهارتفجرومنها،محفةوأوسعها،سمواأعلاهاوالفردوس"

اللهيارسول:فقال،رجلإليهفقام،القيامةيومالعرشيوضعوعليها

والذيإي:قالخيل؟الجنةفيفهل)1(،الخيلإليحببرجلإثي

الجنة،ورقخلالبينترفهفافةوابلالخيلاالجنةفيان،بيدهنفسي

إني!اللهيارسول:فقالرجلإليهفقام،شاؤواحيثعليهايتزاورون

الحديث.وذكر...الابلإليحبب

السائببنواصلحديثمنإلايعرففلاسورءأبىحديثوأما

الطائي.جابربنيحىوغير،غيرهعنهيروهولم،عنه

الأمصار،عليكم"ستثتج:حديثأبوداودلهأخرحوقد

.)2("أجناداوتجندون

)1(

)2(

".الحديثوذكروالابل"الخيل:"هـ"فيوقع

=ايوبابيحديثمنوغيرهما4()5/13وأحمد)2525(،ابوداودأخرجه
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فخللتوضأ!يمالنبيرأيت":أيوبأبيعنماجهابنلهوأخرج

")1(.لحيته

(تستتأتشوا)كأ:تعالىقولهتفسيرفياخروحديثا

.27[")2(]النور/

فقط.")3(الجنة"خيل:حديثالترمذيلهوأخرج

إن":وقاليهواصلعننوحبنجابرحديثمن:أبونعيمورواه

فيوليس،الياقوتكأنها،بيضنجائبعلىليتراورونالجنةأهل

.]152/ب[")4(والابلالخيلإلآالبهائممنالجنة

سعيدبنسويدحدثنازكريابنالقاسمحدثنا:أبوالشيخوقال

البصريالحسنعنخالدأبيبنالحكمعنمعاويةبنمروانحدثنا

أهلدخلاذا":قاللمجيمالنبيعن،عنهمااللهرضيعبداللهبنجابرعن

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضي

)ص/558(.البخاريذكركماأيوبأبيعنمنكراتهمنوهو

)433(.ماجهابنأخرجه

.تقدمكماوأبوسورة،متروك:واصل،جذاضعيفوسنده

والطبراني)25665(،رقم244()5/243مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه

عنه.اللهرضيأيوبابيحديثمنوغيرهما(604)5رقم(4/781)الكبيرفي

قبله.الحديثفىسبقماعفتهمنكر،حديثوهو

قريبا.تقدمكما

)4/917(الكبيرفيوالطبراني)428(،رقمالجنةصفةفينعيمأبواخرجه

)9604(.رقم

حاله.تقدمسورةوأبو،.متروك:واصلفيهجذا،ضعيفوهو
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ولاتروبلا،أجنحةلها،أحمرياقوتمنخيولجاءتهمالجنةالجنة

فإذا،الجبارلهمفيتجلى،الجنةفيبهمطارتثم،عليهافقعدواتبول

رؤوسكمارفعوا:وتعالىتباركالجبارلهمفيقولسجداخروارأوه

فيرفعون:قال،وكرامةنعيميومهوإلما،عملبيومليسهذافإن

المسك،بكثبانفيمرونطيبا،عليهمتعالىاللهفيمطر،رؤوسهم

ليرجعونإلهمحتىعليهمفتهيجها،ريحاالكثبانتلكعلىاللهفيبعث

.غبر")1(لشعثوإدهمأهليهمإلى

بنعبداللهعنقتادةعنهمامحدثنا؟المباركبنعبداللهوقال

.أهلها")2(يركبهاالنجائبوكرائم،الخيلعتاقالجنةفي":قالعمرو

)1(

)2(

رقمالشريعةفيوالاجري)942(،رقمالجئةصفةفيأبونعيماخرجه

.)616،617(

،واتهممتروك:الفزاريظهيرابنهوخالد:ابيبنالحكمعلىومداره

ص)096(.موقوفاوسيأتي،بالكذب

)252(.رقمالجئةصفةالدنيافيأبيابناخرجه

عمرو.بنعبداللهمنيسمعلمقتاده،انقطاعفيهوهذا
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التاسعوالخمسونالباب

بعضهمالجنهأهلزيارةفي

الدنيافيبينهمكانماوتذاكرهم،بعضا

كانإقفنهثمقآبلقال!لونلمجمآبعضعكبعضحهمفأقي):تعالىقال

لمديؤن!نااوعطماتراباكتامتناذاا!افصدقينل!نأءتكيقول!فرلنلى

كدتإنتالمحهقال!إلجحيصسوافىفرءاهفاظلع!مطلعونأنتصهلفال

.[0557/]الصافات!(ألمحضرينمنلكنتربلغمةولؤلا!لزدين

بعضعلىبعضهماقبلالجئةأهلأنوتعالىسبحانهأخبر

فأفضتالدنيا،فيكانتأحوالعنبعضابعضهمويسأل،يتحدثون

الدنيافيقرينليكان:منهمقائلقالأنإلىوالمذاكرةالمحادثةبهم

لمناءتك):يقول،عنهاللهحكاهماويقول،الاخرةوالدارالبعثينكر

مزقناأنبعدبهاونحاسب،بأعمالناونجازىنبعثبألا!(المصدقين

أنتمهل:الجنةفيلاخوانهالمؤمنيقولثم،وعظاماتراباوكئا،البلى

إليه.صاروماهذاقرينيمنزلةلننظرالنارفيمطلعون

:اخرانقولانوفيها،الأقوالاظهرهذا

يحدثالذينالمتذاكرينلهؤلاءتقولالملائكةأنأحدهما:

.[54!(]الصافات/أنتومطلعونهل!:بعضابعضهم

.)1(عباسابنعنعطاءرواه

-الجوزيوابن82(،)15/الجامعفيالقرطبيالقولهذاوذكر.عليهاقفلم)1(
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أنتوهل):لهميقولالجنةلأهلعزوجلاللهقولمنأنه:والثاني

.!(مطلعون

لأصحابهالمؤمنقولهذاوان)1(،الأولالقولوالصحيح

قرينه.حالوعنعنهوالاخباركلهوالسياق،ومحادثيه

إلىينظرأنالمؤمنأرادفإذا،كوىوالنارالجنةبين":كعبقال

.")2(الكوىتلكبعضمناطلعالدنيافيلهكانعدو

لأهلقاللما":مقاتلقال.أشرف:أي(فأظلع):تعالىوقوله

أنت،فاطلع،منابهأعرفإلك:لهقالوا(؟منللعونانتوهل):الجنة

عرفه،لماإياهعرفهاللهأنولولا،الجحيموسطفيقرينهفرأىفأشرف

إنتالئه):قالفعندها،تغييرأشدالعذابوغيرهولونهوجههتغيرلقد

-57[56ج!ط(]الصافات/المحضحرينمنلكنتربىلغمةولؤلا!لتزدينكدت

بنعمهعلياللهأنعمأن)3(]153/ب[ولولا،لتهلكنيكدتإن:أي

")4(.العذابفيمعكالمحضرينمنلكنت

)1(

)2(

)3(

)4(

05(.)7/المسيرزادفي

)5/94(،والماوردي)23/58(،الطبري:المفسرينعافةذهبواليه

وغيرهم.(14)7/والبغوي،(94)7/الجوزيوابن،81-82(/1)5والقرطبي

"،بنحوه)5/52(المنثورالدرفي"كماتفسيرهفيحاتمأبيابناخرجه

:قالقتادةطريقمن."بمثله)15/83(القرطبيعند"كماالمباركابنوذكره

.فذكرهكعبانلناذكر

الأحبار.كعبيدركلمقتادة،منقطعوسنده

"ج".فيليس

.بمعناه99()3/مقاتلتفسير:انظر
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فىقتل!ناإناقالوا!!سآءلونبغضعلىبغفهغوأقبل):تعالىوقال

!ناتإناالسموهـ!عذابووقعناعليناأللهفمف!!ثمفقينأهلنا

.[2ط52]الطور/(!البرالرخيوهوإن!نذعوه!ئل

عثمانبنسهلحدثناإسحاقبنالحسينحدثنا:الطبرانيوقال

أمامةأبيعنالقاسمعننمير)1(بنبشرعنشريكبنالمسيبحدثنا

الأعلىيزور:قال؟الجنةأهلأيتزاور!يو:اللهرسولسئل:قال

يأتوناللهفييتحابونالذينإلأ،الأعلىالأسفليزورولا،الأسفل

.الحشايا")2(محتقبينالنوقعلىشاؤواحيثمنها

بنسليمانحدثناالتبوذكي،أبوسلمةحدثنا:الدورقيوقال

الأعلىيزورالجنةأهلأنبلغنا:قالهلالبنحميدعنالمغيرة

.")3(الأعلىالأسفليزورولا،الأسفل

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو"نمر":،د""بفي

الجتةصفةفيوابونعيم)3697(،رقم)8/286(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

)421(.رقم

وهونمير،بنبشر"وفيه)01/927(:المجمعفيالهيثميقال

".متروك

الكمالتهذيب.انظر:الحديثووضعبالكذباتهموقد

.)4/156-157(

أمامة.أبيعنالقاسمعنالزبيربنجعفرورواه-

الحديث.بوضعاتهموجعفر)9597(،رقم292()8/الطبرانيعند

)422(.رقمالجنةصفةفيابونعيمأخرجه

.نحوهحميد،عنالمعتمروابنالمغيرةبنسليمانورواه

في=حبيبوابن)235(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابناخرجه
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بنعطاءعناسحاقبنيحيىعنمرثدبنعلقمةحديثتقدموقد

.عنه)1(اللهرضيهريرةأبيعنيسار

حمادبنالحسنحدثناعبدوسبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

أيوبأبيعنسورةأبيعنالسائببنواصلعننوحبنجابرحدثنا

.)2(تقدموقد"النجائبعلىيتزاورونالجنةأهل"إن:يرفعه

تتموبذلكبعضا،بعضهمويستزيرفيها،يتزاورونالجنةفأهل

"كيف:سألهوقد!ي!للنبيحارثةقالولهذا،وسرورهملذتهم

حقلكل"إن:قالحما،مؤمناأصبحت:قالياحارثة؟"أصبحت

فأسهرت،الدنياعننفسيعزفت:قال؟"إيمانكحقيقةفما،حقيقة

أهلوإلى،بارزاربيعرشإلىأنظروكأني،نهاربدوأظمأت،ليلي

اللهنور"عبد:فقال،فيهايعذبونالنارأهلوالى،فيهايتزاورونالجنة

.")3(قلبه

)1(

)2(

)3(

صحيح.وسنده(.)917رقمالفردوسوصف

)957(.ص

)056(.ص

رقمالايمانشعبفيوالبيهقي)32(،رقمالأستار""كشفالبزاراخرجه

)ص/73(.ومقاصدهاالصلاةفيالترمذيوالحكيم)09501(،

مالك.بنانسعنوقتادةثابتعنعطيةبنيوسفطريقمن

".الحديثلينوهو،عطيةبنيوسفبه"تفزد:البزارقال

الحديث.متروكالصفارعطيةبنيوسف:قلت

قولمنهووائمامرفوعا،يصحولاكثير،اختلاففيهوقعوالحديث

وقد=مسمار،بنوصالحمغولبنكمالك:دونهمومنالتابعينأتباعبعض
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حدثناشبيببنسلمةحدثني)1(عبداللهحدثنا:الدنياأبيابنقال

عنه،اللهرضيأنسعنالحسنعنصبيحبنالربيععنديناربنسعيد

فيشتاق:قال،الجئةالجنةأهلدخل"إذا:ع!ي!اللهرسولقال:قال

وسريرهذا،سريرإلىهذاسريرفيسير،بعضإلىبعضهمالاخوان

لصاحبه:أحدهمافيقولجميعا،يجتمعاحتىهذا،سريرإلىهذا

وكذا،كذاموضعفيكئايوم:صاحبهفيقوللنا؟اللهغفرمتىتعلم

.فغفرلنا")2(اللهفدعونا

ابنأنبأناعثمانبنعبداللهأنبأنا،العباسبنحمزةوحدثنا:قال

بنثعلبةحدثني:قال]118/أ[عياشبنإسماعيلأنبأنا،المبارك

رسولأنماتع)4(بنشفيعن،العجليبشيربنأيوبعن)3(،مسلم

المطاياعلىيتزاورونأدهمالجنةأهلنعيممن"إن:قالع!يطالله

)1(

)2(

)3(

مرفوعا".لايثبتالحديثوهذا..."صاعد:ابنقال

)1/303(.حجرلابنوالاصابة)2/778(،نعيملأبيالمعرفة:انظر

مثبتوهوالدنيا،أبيابنكتابمنالمطبوعفيليس"عبدالله"حدثنا:قوله

اعلم،والله،حنبلبنأحمدابنهوهذا:عبداللهولعل،النسخجميعفي

285(.)11/الكمالتهذيب:انظر

)245(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

الأستاركشففي"كماوالبزار)2/301(،الضعفاءفيالعقيليوأخرجه

.)3553(رقم

دينار"ابن:"يعنيوسعيدمنكر،حديث"هذا:الرازيأبوحاتمقال

026(.)4/كثيرابنتفسير:انظر."مجهول

خطأ.وهو"سلم""أ،ج":في

خطأ.وهو"مانع":"ج"وفيخطأ،وهو""نافع"هـ":في
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ولاتروثلا،ملجمةمسرجةبخيلالجنةفييؤتونوالهم،والنجب

مثلفيأتيهم،عزوجلاللهشاءحيثينتهواحتىفيركبونها،تبول

]154/ب[:فيقولون،سمعتأذنولا،رأتعينمالافيها،السحابة

ثم،أمانيهمفوقذلكينتهيحتىعليهمالمطريزالفما،عليناأمطري

وعنأيمانهمعنمسكمنكثبانافتنسف،مؤذيةغيرريخااللهيبعث

مفارقهم)1(وفي،خيولهمنواصيفيالمسكذلكفيأخذ،شمائلهم

فيتعلق،نفسهاشتهتماعلىجمةمنهمرجلولكل،رؤوسهموفي

منذلكسوىوفيما،الخيلوفيالجمامتلكفيالمسكذلك

تناديالمرأةفإذا،تعالناللهشاءماإلىينتهواحتىيقبلونثم،الثياب

أنت؟ومنأنتما:فيقول؟حاجةفيناأمالكياعبدالله:أولئكبعض

فتقول،بمكانكعلمتماكنت:فيقول،وحتكزوجكأنا:فتقول

أعر-إمقرهمنلهمأخفىمانفمم!تغلمفلا):قالاللهأنتعلمأوما:المرأة

)2(يشغلفلعله،وربيبلى:فيقول17[]السجدة/!(يعملونبما؟نوا

مايشغلهيعود؛ولايلتفتلاخريفا،أربعينالموقفذلكبعدعنها

")3(.والكرامةالنعيممنفيههوماإلآعنها

)1(

)2(

)3(

."رقهامفا":هـث!،د،،جب"في

."لئر":"ب"في

الزهدفيالمباركوابنرقم)246(،"الجنة"صفةفيالدنياأبيابنأخرجه

رقم)923(.-نعيمرواية-

علىتابعيماتعبنشفيلأنالاسناد؛ضعيفمرسلحديثوهو

رقمللعلائيالتحصيلجامعانظر:.جهالةفيهمسلمبنوثعلبة،الصحيح

.)288(
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رشدينأنبأناالمبارلبابنأنبأناعثمانبنعبداللهأنبأناحمزةحدثني

أهلإن":قالعنهاللهرضيأباهريرةأنأنعمابنحدثني:قالسعدابن

تثير،الميسرحالعليها،الجونالعيسعلىليتراورونالجنة

وماالدنيامنخيرأحدهازمامأوخطام،المسكغبارمناسمها

فيها")1(.

بنإسماعيلحدثنا،اليمانأبيحديثمن:الدنياأبيابنوذكر

رضيهريرةأبيعنأبيهعنأسلمبنزيدعنمحمدبنعمرعنعياش

الفحورفىونفخ):الايةهذهعنجبريلسألأدهع!يمالنبيعنعنهالله

:قال68(]الزمرلم(أللهشامنإلاالأزضفىومنالشفؤتفىمنفصعق

ملائكةفأتاهم،عرشهحولأسيافهممتقلديناللهيبعثهمالشهداء"هم

الذهب،برحال،الأبيضالذرأزفتها،ياقوتمنبنجائبالمحشرمن

مذخطاهامد،الحريرمنألينونمارقها،والاستبرقالسندسأعنتها

طولعنديقولون،خيولعلىالجنةفييسيرون،الرجالأبصار

اللهيضحك،خلقهبين)2(اللهيقضيكيفننظربناانطلقوا:النزهة

.")3(عليهحسابفلاموطنفيعبدإلىاللهضحكواذا،إليهم

)1(

)2(

)3(

)247(.رقمالجتةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

.ضعيفانالافريقيأنعمبنزيادبنوعبدالرحمنرشدين،ضعيفوسنده

"أ،ج".فيليس

)248(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

"صحيح:وقال03(0)0رقم)2/277(المستدركفيالحاكموأخرجه-

)5/155(الأطراف"كمافيالافرادفيوالذارقطني"،يخرجاهولمالاسناد

وغيرهما.(4894)رقم

568



حسن)1(،بنجعفرثناجعفربنالفضلوحدثنا:الدنياابيابنقال

سمعت:قالعنهاللهرضيعلي)2(عنعليبنالحسنعن،ابيحدثنا

حلل،اعلاهامنيخرجلشجرةالجنةفي"ان:يقول!ي!اللهرسول

تروثلا،وياقوتدرمنملجمةمسرجةذهبمنخيلاسفلهاومن

بهمفتطيرالجنةاهلفيركبها،بصرهامدخطوهااجنحةلها،تبولولا

عبادكبلغبميارب:)3(درجةمنهماسفلالذينفيقولشاؤوا،حيث

وكنتمبالليليصلونكانوا:لهمفيقال:قالكلها؟الكرامةهذه

وكنتمينفقونوكانوا،تأكلونوكنتميصومونوكانوا،تنامون

.)4("تجبنونوكنتميقاتلونوكانوا،تبخلون

)1(

)2(

)3(

بهمحمدبنعمرعنكلاهمااسامةبنوحمادالوليدبنبقيةطريقمن

نحوه.

بنعمربهتفرد،ابيهعنزيد""يعنيحديثهمن"غريب:الذارقطنيقال

."...عنهمحمد

وهو:الأسلميصهبانابنوهومحمدبنعمرعلىمدارهوالحديث

مناكيره.منالحديثوهذا،الحديثمتروك

04-104(.0)21/الكمالتهذيب:انظر

ابن:وهو"جسر"،صوابهولعل،التخريجمصدروفي،النسخجميعفيكذا

132-133(.)2/الميزانلسان:انظر،القصابابوجعفرفرقد

"هـ".منسقطعلي""عنقوله

"فرحة".:"أ،!"في

)924(.رقمالجتةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

وكلاهماجسروابوهفرقد،بنجسربنجعفرفيهمنكر،حديثوهو

.متروك:فيهبعضهموقال،منكراتولهاضعفجسرلكن،ضعيف

141(.-014)2/الميزانلسان:انظر
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فصل

ربهميزورونحينوذلك،وأجلهذهمنأعلىأخرىزيارةولهم

ويحل،كلامه1/ب[]ههويسمعهم،وجههقيريهم،وتعالىتبارك

رضوانه.عليهم

.)1(تعالىاللهشاءإن،قريبعنالزيارةهذهذكربكوسيمر

)61(.البابفي)1(
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السبنالباب

لأهلهافيه)1(تعالىاللهأعلأوماالجنهسوقذكرفي

الصيرفي،عبدالجباربنسعيدحدثنا:")2(صحيحه"فيمسلمقال

عنهاللهرضيمالكبنأنسعنالبنانيثابتعنسلمةبنحمادحدثنا

ريح،فتهبجمعةكليأتونهالسوقاالجئةفي"إن:قال!لخيرالنبيأن

وجمالا،حسنافيزدادونوثيابهموجوههمفيفتحثو،الشمال

لهمفيقولوجمالا،حسناازدادواوقد،أهليهمإلىفيرجعون

[]911/ب:فيقولونوجمالا،حسنابعدناازددتملقدوالله:أهلوهم

.وجمالا"حسنابعدناازددتملقدواللهوأنتم

سلمةبنحمادعن،عفانعن"مسنده"فيأحمدالامامورواه

)3(-
.")4(الريحهبتإليهاخرجوافإذاالمسككثبانفيها":ومال.به

حدثناعماربنهشامحدثنا:("السنة"كتابفيعاصمأبيابنوقال

عطيةبنحسانعنالأوزاعيعنالعشرينأبيبنحبيببنعبدالحميد

نأاللهأسأل:أبوهريرةفقال،هريرةأبالقيألهالمسيببنسعيدعن

:قالسوق؟فيهاأو:سعيدفقال،الجنةسوقفيوبينكبينييجمع

بفضلنزلوهادخلوهاإذاالجئةأهلأن":!لخيراللهرسولأخبرني،نعم

)1(

)2(

)3(

)4(

فيه".أعذ"أ"ومافيووقع"هـ"،فيليس

)2833(.برقم

،هـ"."أ،جمن

28(.284-ه)3/"المسند"
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اللهفيزورون،الدنياأياممنالجمعةيوممقدارفيلهمفيؤذن،أعمالهم

رياضمنروضةفيلهمويتبدى،عرشهلهمفيبرز،وتعالىتبارك

زبرجد،منومنابر،لؤلؤمنومنابر،نورمنمنابرلهمفيوضع،الجنة

أدناهمويجلس،فضةمنومنابر،ذهبمنومنابر،ياقوتمنومنابر

أصحابأنيرونوما،والكافورالمسككثبانعلى-دنيفيهاوما-

ربنانرىهل)1(:فقلت:أبوهريرةقال،مجلسامنهمبأفضلالكراسي

ليلةوالقمرالشمسرؤيةفيتمارونهل:قال،نعم:قال؟عزوجل

تباركربكمرؤيةفيتمارونلافكذلك:قاللا،قلنا:البدر؟

،محاضرةاللهحاضرهإلاأحدالمجلسذلكفييبقىولا،وتعالى

فيذكرهوكذا؟كذافعلتيومأتذكر،فلانبنفلانيا:يقولحتى

لي؟تغفرأفلميارب:فيقول،بلى:فيقولالدنيا،فيغدراتهببعض

علىهمفبينما:قال،هذهمنزلتكبلغتفبمغفرتيبلى،:فيقول

مثليجدوالمطيباعليهمفأمطرت،فوقهممنسحابةغشيتهم،ذلك

لكمأعددتماإلىقوموا:وتعالىتباركربنايقولثم،قطشيئاريحه

بهابه)2(حفتقدسوقافيأتون:قال،اشتهيتممافخذواالكرامةمن

ولم،الاذانتسمعولم،مثلهإلىالعيونتنظرلممافيه،الملائكة

ولاشيءفيهيباعليساشتهينامالنافيحمل:قال،القلوبعلىيخطر

فيقبل:قالبعضا،بعضهمالجنةأهليلقىالسوقذلكوفي،يشترى

مايرىفيروعه-دنيفيهم-ومادونههومنفيلقىالمرتفعةالبزةذو

)1(

)2(

".وهل:هريرةأبو"النسخجميعوفي(،...هل،الله)يارسول:السنةفي

"أ".حاشيةعلىنسخةمنوالمثبت،"بها":النسخباقيوفي"أ"،فيليس
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يتمثلحتىحديثه]156/ب[آخرينقضيفما،والهيئةاللباسمنعليه

ثم:قالفيها،يحزنأنلأحدينبغيلاألهوذلك،منهأحسنعليه

بمحبنا)1(،وأهلامرحبا:فيقلنأزواجنا،فيلقانامنازلناإلىننصرف

:فيقول،عليهفارقتنامماأفصلوالظيبالجمالمنبكوإنجئتلقد

مابمثلننقلبأنوبحقنا،وتعالىتباركالجبارربنااليومجالسناإلا

انقلبنا")2(.

عنإسماعيلبنمحمدعن:"الجنة"صفةفيالترمذيورواه

بنعبدالحميدإلآفيهينظرمنالاسنادهذافيوليس.عماربنهشام

بمالمالأوزاعيعنتفردهعليهننكرفلا،الأوزاعيكاتبوهوحبيب

وأما،ثقةهو:الرازيوأبوحاتمأحمدالامامقالوقد،غيرهيروه

الأوزاعي.غيرعنحدثألهيعرفولا،فضعفاه:والنسائيدحيم

."الوجههذامنإلآنعرفهلا،غريبالحديثهذا":قالوالترمذي

حدثناموسىبنالحكمعنالدنيا،أبيابنرواهوقد:قلت

-)3(
لقيالمسيببنسعيدأننبتت:قالالأوزاعيعنزيادبن

.فذكرههريرةأبا

)1(

)2(

)3(

"ب،د،هـ":"بحبنا".في

ص)177(.فيعليهالكلامتقدم

)256(،رقم"الجنة"صفةفيالدنياأبيوابن"د"،حاشيةعلىنسخةمن

خطأ.وكلاهما"معفى"،،د،هـ":"أ،بوفي،"يعلى""ج":فيووقع
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أبومعاويةحدثنا:قالاوهنادمنيعبنأحمدحدثنا:الترمذيوقال

أبيبنعليعنسعد)1(بنالنعمانعنإسحاقبنعبدالرحمنأنبأنا

مالسوقاالجنةفي"إن:ع!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيطالب

الرجلاشتهىفإذاوالنساء،الرجالمنالصورإلآولابيعشراءفيها

."غريبحديث"هذا:قال.فيها")2(دخلصورة

مالكبنأنسعنالتيميسليمانأنبأنا:المباركبنعبداللهوقال

فينطلقون،السوقإلىانطلقوا:الجئةأهل"يقول:قالعنهاللهرضي

لكنلنجدإنا:قالوا،أزواجهمإلىرجعوافإذا)3(،المسككثبانإلى

رجعتملقذفيقلن:قال)4(عندكنمنخرجناإذلكنكانتماريحا

.(")6(عندنا)منخرجتمإذلكمكانتمابريح

إن":قالمالكبنأنسعنالطويلحميدوأنبأنا:المباركابنقال

إليها،يخرجونمسك)7(كثبانعلى1012/أ[لسوقاالجنةفي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

خطأ.وهر"سعيد""هـ":في

ص)392(.السندهذاعلىالكلامراجع،يثبتلاوهو)0255(

"الكثبان،المباركابنعندووقع،النسخجميعمن"المسك"كثبانقوله

".الجبال:أوقال

"هـ".منسقط"عندكنخرجنامن"إذ:قوله

"ج".منسقط"عندنا"إلىلقد"فيقلن:"قال:قولهمن

فيالدنياأبيوابن)241(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

)257(.رقمالجئةصفة

صحيح.وسنده

من=والمثبت"،كثبان"سوقا،د،هـ""أ،بفيوقع"كثبانعلى"لسوقاقوله
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لهمفيقولبيوتهمفتدخلها)1(ريحاتعالىاللهفيبعث،إليهاويجتمعون

لأهليهم:ويقولون،حسنابعدناازددتمقد:إليهمرجعواإذاأهلوهم

.حسنا")2(عندناأيضاازددتمقد

حدثنا:بمطينالمعروفالحضرميعبداللهبنمحمدالحافظوقال

كثيربنمحمدحدثناأبيحدثناالبجليطريفبنمحمدبنأحمد

بنجابرعنالحسينبنعليعن)3(جعفرأبيعنالجعفيجابرحدثني

:فقال،مجتمعونونحنع!يماللهرسولعلينا"خرج:قالعبدالله

إلأيشترىولافيهايباعمالسوقاالجثةفيإنالمسلمينيامعشر

.)4(فيها"دخلامرأةأورجلمنصورةأحبمن،الصور

)1(

)2(

)3(

)4(

.المباركلابنوالزهد"ح"

"دج".:،د""بفي

)258(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

بمثله.بهحميدعنعديابيابنورواه-

)1941(.رقمالمباركلابنالزهدعلىزياداتهفيالمروزياخرجه

صحيح.وسنده

."ا"منسقط

الجئةصفةفيوأبونعيم)5664(،رقم(187)4/الأوسطفيالطبرانياخرجه

.(4)91رقم

جابرعنكثيربنمحمدطريقمنالأوسطفيالطبراني"رواه:الهيثميقال

.جذا"ضعيفوكلاهما،الجعفي

.(125)5/،(941)8/الزوائدمجمع:انظر

فيومثله،الحسينبنعليعنجعفرأبيعن:نعيمابيعندوقع:تنبيه

خطأ.ولعفه،النسخ
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والستونالحاديالباب

وتعالىتباركربهمالجنهأسريارةذكرفي

حدثني:قالمحمدبنإبراهيمحدثنا:"مسنده"فيالشافعيقال

طلحةبنإسحاقبنمعاويةأبوالأزهرحدثني:قالعبيدةبنموسى

عنهاللهرضيمالكبنأنسسمعألهعميربنعبيدبنعبداللهعن

الئبيفقالغ!يمالئبيالىوكته"1(فيهابيضاءبمراةجبريلاتى:يقول

[]157/بفالناس،وأمتكانتبهافضلت،الجمعة:قال؟هذهما:ع!ي!

لاساعةوفيهاخير،فيهاولكم،والنصارىاليهود:تبعفيهالكم

المزيد،يومعندناوهو،لهاستجيبإلابخيراللهيدعومؤمنيوافقها

فياتخذربكإن:قالالمزيد؟يوموماجبريليا:ع!يمالنبيقال

اللهأنزلالجمعةيومكانفإذا،مسككثبفيهأفيحوادياالفردوس

مقاعدعليهانورمنمنابروحوله،ملائكتهمنشاءماوتعالىتبارك

والزبرجد،بالياقوتمكللةذهبمنبمنابرالمنابرتلكوحفأ،الئبيين

الكثبتلكعلىورائهممنفجلسوا،والصديقونالشهداءعليها

أعطكم،فسلوني،وعدي)2(صدقتكمقدربكمأنا:تعالىاللهفيقول

عليولكم،عنكمرضيتقد:فيقول،رضوانكنسألكربنا:فيقولون

ربهمفيهيعطيهملماالجمعةيوميحبونفهممزيد،ولدي،تمنيتمما

خلقوفيه،العرشعلىربكمفيهاستوىالذياليوموهو،الخيرمن

)1(

)2(

وكت.:والجمع.لونهغيرمنكالنقطةالشيءفيالأثر:والوكتة

.2(18)5/النهاية

النسخ.وباقيالشافعيمسندمنوالمثبت"صذقتم"،:،د""أ،بفي
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.")1(الساعةتقوموفيه،ادم

اللهشاءإنالمزيدبابفيإليهاسنشيرطردتىالحديثولهذا

)2(.تعالى

الحسنعنفرقد)3(عنجبيربنشيبانحديثمنأبونعيموروى

فيليغدونالجنةأهلإن":قال!يم)4(الئبيعنالأسلميبرزةأبيعن

ملوكمنملكإلىورواحهأحدكمكغدؤ؛أخرىفيويروحونحلة

لهموذلك،عزوجلربهمزيارةإلىويروحونيغدونكذلك،الدنيا

.(")عزوجلربهمفيهايأتونالتيالشاعةتلكيعلمونومعالمبمقادير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مثله.أبيهعن،فرقدبن)6(جسربنجعفررواهوقد

محمدبنإبراهيمفيهجذا،ضعيف)374(.وسندهرقمالشافعيمسند

ضعيف.:الربذيعبيدةبنوموسى،متروك:الأسلمي

-657(.)648ص)65(،البابفي

فرقدبنجسربن"شيباننعيمابيعندوقعفرقد"عنجبيربن"شيبانقوله

بن.جبير..":وفي"د"."جبير"بدل"جويبر":"د"فيووقع،ابي"حدثني

ابي".حدثنيفرقدبنجسرعن"شيبان:صوابهولعلفرقد""عنبدلفرقد"

ابيعندوهي"د"،فيعليهاوضرب"ا،ج"منسقطالئبيعرر""عنقوله

النسخ.وباقينعيم

)493(.رقمالجئةصفةفيأبونعيمأخرجه

وهوص)956(فرقدبنجسرعلىالكلامتقدموقدجذا،ضعيفوسنده

.المتروكشبه

فيووقعخطأ.وهو)جسر(بدل)حسن("د،هـ"فيوقعبن""جسرقوله

"بن".بدل"عن""هـ"
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عليعنالحاربعنإسحاقأبيحديثمن:أيضاأبونعيموذكر

تباركاللهإن:يقولملكأتاهم،الجنةالجنةاهلسكنإذا:قال

عليهداودوتعالىتباركاللهفيأمرفيجتمعون،تزوروهأنيأمركموتعالى

مائدةتوضعثم،والتهليلبالتسبيحصوتهفيرفع،والسلامالصلاة

زواياهامنزاويةقالالخلد؟مائدةومااللهيارسول:قالواالخلد،

يكسونثم،يسقونثم،فيطمعون،والمغربالمشرقبينمماأوسع

فيخرونلهمفيتجلى،عزوجلربناوجه(1في)النظرلآإيبقلم:فيقولون

.")2(جزاءدارفيأنتمإلما،عملدارفيلستم:لهمفيقال،سجدا

الهرويإبراهيمبنإسحاقأبوموسىحدثنا:الدنياأبيابنوقال

محمدحدثني:قالأبوإلياسحدثناالموصلييزيدبنالقاسمحدثنا

)3(.ع!يماللهرسولقال:قالالحسينبنعليابن

)1(

)2(

)3(

"."هـ":"!لىفي

)793(.رقمالجنةصفةفيأبونعيمأخرجه

أميرهويزيدبنوخالد،بالكذبوائهم،ضعيفالأعورالحاربوفيه

وهائه.علىتدلوأحاديثهضعيفالعراق

451(.-045)2/الميزانلسان:انظر

رقمالشريعةفيوالآجري)54(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

الأتي.الحديثفيكما)411(،رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)626(،

منكر".ورفعهمعضلا،هكذا...."رواه:المنذريقال

يكونأناحوالةوأحسن،غريبضعيفمرسل"وهذاكثير:ابنوقال

واللهكذلكوليسمرفوعا،فجعلهرواتهبعضفوهمالسلفبعضكلاممن

.(604)2/النهاية"اعلم
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بنابراهيمحدثناحبيشبنعليبنمحمدحدثني:أبونعيموقال

خيارمنوكان-عمرانبنالمعافىحدثنايونسبنأحمدحدثناشريك

محمدعن،منبهبنوهبعن،سنانبنإدريسحدثني:قال-الئاس

فاطمةبنالحسينبنعليبنمحمدلقيتثم:إدريسقال،عليبن

لهاطوبى،يقالشجرةالجنةفي"إن:ع!ي!اللهرسولقال:قالفحدثني

ورقها،عاممئةفيهالسارظلهافييسيرأنالراكبالجوادسخرلو

وثمرها،وإستبرقسندسوأقناؤها،صفررياطوزهرها،خضربرود

وزمردأحمر،ياقوتوبطحاؤها،وعسلزنجبيلوصمغها،حلل

الالنجوج)1(منبع،زعفرانوحشيشها،مسكوأترابها،أخضر

السلسبيلأنهارأصلهامنيتفجروقود،غيرمن]158/ب[يؤججان

يألفونه،الجنةأهلمجالسمنمجلسوظلها،والرحيقوالمعين

الملائكةجاءتهمإذظلهافييتحدثونهمفبينا،يجمعهمومتحدب

بسلاسلمزمومةالروحفيهانفخثم،الياقوتمنجبلتنجبايقودون

حرير)2(وبرهاوحسنا،نضارةالمصابيحوجوههاكأن،ذهبمن

عليها،مثلهاإلىالناظرونينظرلم،مختلطانأبيضومرعزي،أحمر

،والمرجانباللؤلؤمفضضة،والياقوتالدرمنألواجهارحائل)3(

فأناخوا،والأرجوانبالعبقريملبسةالأحمر،الذهبمنصفافها

يقرئكموتعالىتباركربكمإن:لهمقالواثم،النجائبتلكإليهم

62(.)1/النهاية.بهيمبحرالذيالعود:الألنجوج)1(

"خر".نعيمابيابنوعند"جزا":في"هـ")2(

"رحال".نعيموعندابيالدنيا،ابيوابنالنسخجميعفيكذا)3(
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ويحييكم،وتحيونه،اليكموينظر،إليهلتنظرواويسنزيركم،السلام

واسعة،رحمةذوإنه،وفضلهسعتهمنويزيدكم،وتكلمونهويكلمكم

صماانطلقواثم،راحلتهعلىمنهمرجلكلفيتحول.عظيموفضل

أذنالناقةاذنيفوتولاشيئا،شيءمنهلايفوتمعتدلا،واحدا

منبشجرةيمرونولاصاحبتها،بركةناقة)1(بركةولاصاحبتها،

نأكراهيةطريقهمعنلهمورحلت،بثمرتهاأتحفتهمإلاالجنةأشجار

تباركالجبارإلىرفعوافلما،ورفيقهالرجلبينيفرقأو،صفهمينثلم

العظيمة،عظمتهفيلهموتجلى،الكريموجههعنلهمأسفروتعالى

،والإكرامالجلالحقولك،السلامومنكالسلامأنتربنا:فقالوا

حقولي،السلامومني،السلامإني:وتعالىتباركربهملهمفقال

،عهديورعوا،وصيتيحفظواالذينبعباديمرحبا،والإكرامالجلال

وعزتك:قالوا.مشفقينحالكلعلىمنيوكانوا،بالغيبوخافوني

كلإليكاديناوما،قدركحققدرناكما،مكانكوعلووجلالك

قدإني:وتعالىتباركربهملهمفقالبالسجود،لنافائذن،حقك

ليأنصبتمفطالما،أبدانكملكموأرحت،العبادةمؤنةعنكموضعت

ورحمتيروحيإلىأفضيتمفالان،الوجوهليوأعنيتم،الأبدان

لنفإني،أمانيكمأعطكمعليوتمنوا،ماشئتمفسلوني،وكرامتي

وطولي،وكرامتيرحمتيبقدرولكن،أعمالكمبقدراليومأجزيكم

والعطاياالأمانيفييزالونفما.شأنيوعظمةمكانيوعلو،وجلالي

منواشتقاقهالصدر،منومايليهالبعيربطنجلدمنالأرضماولي:بركة)1(

)1/318(.للأزهرياللغةتهذيبمعجم.البعيرمبرك

058



منذ،الدنياجميعمثلليتمنىأمنثتهمنالمقتصرإنحتى،والمواهب

لقد:وتعالىتباركرئهملهمفقال،أفناهايومإلىعزوجلاللهخلقها

مالكمأوجبتفقد،لكميحقمابدونورضيتم،أمانيكمفيقصرتم

عنهقصرتماوزدتكمذريتكمبكموألحقتوتمنيتم،سألتم

".أمانيكم

بنمحمدكلاممنيكونأنوحسبه،!يمالنبيإلىرفعهيصحولا

!.النبيكلاممنفجعله،الضعفاءهؤلاءبعضفيهفغلط،علي

،عديابنضعفهمنبهبنوهبسبطهوهذا:سنانبنوادريس

فلا،له]915/ب[المتاجإلياسأبووأما،متروك:الدارقطنيوقال

ء)1(

لمحمجهولعنهالراويالموصلييزيدبنالقاسمواما،هومنرى-

أعلم.والله،رفعهيصحلاهذاومثل،أيضا

ألرخمنإلىآلمحتقيننخشر)يؤم:عزوجلقولهفيالضحاكوقال

.")2(الرحالعليهاالنجائبعلى":قال85[/]مريموفدا!(

)1(

)2(

بمتابع.ليسإذنفهو،سنانبنإدريس:أئهتقذم

عنه.جويبرطريقمن)253(رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

جذا.ضعيفوجويبر
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والستونالثانيالباب

الجنه)1(فييصيبهمالذيوالمطرالسحابذكرفي

منسحابةالزيارةيوميغشاهمألهالجنةسوقحديثفيتقدمقد

قط)2(.ريحهمثليجدوالمطيباعليهمفتمطر،فوقهم

عنمعدانبنخالدعنسعدبنبحيرحدثنا:الوليدبنبقيةوقال

:فتقول،الجنةبأهلالسحابةتمرأنالمزيدمن"إن:قالمرةبنكثير

.)3(مطروا"إلآشيئايتمنونفلاأمطركم؟انتريدونماذا

بنعبداللهحدثنا،مروانبنأزهرحدثني:الدنياأبيابنوقال

صيفيعنأبيهعنيزيدبنعبدالرحمنعنالشيباني)4(عبدالله

:قالالجنةأهلوفدعنمروانبنعبدالعزيزسأله:قال(،)اليماني

كل]122/أ[،أسرةلهمفيوضعخميسكلسبحانهاللهإلىيفدونإلهم

قعدوافإذا،عليهأنتائذيهذابسريركمنكبسريرهأعرفمنهمإنسان

وخلقيعباديأطعموا:وتعالىتباركقالمجالسهمالقوموأخذعليه

منبانيةفيأتون:قال،أسقوهم:يقولثم،فيطعموا،ووفديوجيراني

وجيرانيوخلقيعبادي:يقولثم،منهافيشربونمختمة)6(شتىألوان

)1(

)2(

)3(

"ج".منسقطأالجنة"في:قوله

)572(.ص:انظر

)511(.صتقدم

.الصوابهوولعله."عرادةأالدنياأبيابنعندوجاء.النسخجميعفيكذا

"اليمامي".:الدنياأبيوابن،،د""بفي

الدنيا.أبيوابن"هـ"منوالمثبت،"مجتمعة":،ج""أ،بفي

582



،مدلاةشجرثمراتفتجيء،فكهوهموشربوا،طعمواقدووفدي

قدووفديوجيرانيوخلقيعبادي:يقولثمماشاؤوا،منهافيأكلون

وأصفرأخضرشجرثمراتفتجيء،أكسوهم،وفكهواوشربواطعموا

ثموقمصا،حللاعليهمفينشر،الحللإلأتنبتلملونوكل،وأحمر

وفكهواوشربواطعمواقدووفديوجيرانيوخلقيعبادي:يقول

:يقولثمالمطر،رذاذمثلالمسلكعليهمفيتناثر،طيبوهموكسوا،

وكسواوفكهواوشربواطعمواقدووفديوخلقيوجيرانيعبادي

إليه؛فنظروالهمتجلىفإذا،إليينظرواحتىلهملأتجلينوطيبوا

لهمفتقول،منازلكمإلىارجعوا:لهميقالثم،وجوههمنضرت

غيرها؟علىورجعتم،صورةعلىعندنامنخرجتم:أزواجهم

فنضرت،إليهفنظرنالناتجلىثناؤهجلاللهأنذلك:فيقولون

.وجوهنا")1(

حدثني:قال،عياشبنإسماعيلأنبأنا:المباركبنعبداللهوقال

نأماتع)2(بنشفيعنالعجليبشيربنأيوبعنمسلمبنثعلبة

المطاياعلىيتزاورونألهمالجنةأهلنعيممنإن":قال!يداللهرسول

ولاتروبلامسرجةملجمةبخيلالجنةفييوتونوألهم،والنجب

فيهاالسحابةمثلفيأتيهم،اللهشاءحيثينتهواحتىيركبونها،تبول

)1(

)2(

)933(.رقمالجنةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

.عرادةبنعبداللهفيهجذا،ضعيفوسنده

592(.)15/الكمالتهذيب:انظر

."الأصبحي"زيادة:""جفي
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يزالفماعليناأمطري:فيقولون،سمعتأذنولا،رأتعينلاما

ريحاتعالىاللهيبعثثم،أمانيهمفوقذلكينتهيحتىعليهمالمطر

شمائلهم،وعنأيمانهمعنمسكمنكثبانافتنسفمؤذيةغير

رؤوسهم،وفيمفارقهاوفيخيولهمنواصيفيالمسكذلكفيأخذون

فيالمسكذلكفيتعلق،نفسهاشتهتماعلىجمةمنهمرجلولكل

ثم]016/ب[،الثيابمنذلكسوىوفيماالخيلوفي،الجمامتلك

أولئك:بعضتناديالمرأةفإذا،اللهماشاءإلىينتهواحتىيقبلون

أنا:فتقول؟أنتومن،أنتما:)1(فيقول؟حاجةفيناأمالكياعبدالله

:المرأةفتقول،بمكانكعلمتكنتما:فيقول،وحبكزوجتك

بصا-إءماصفىهمنلهماخفىمانفمصصدتغلمفلا):قالتعالىاللهأنتعلموما

عنهايشتغلفلعله.ورئيبلى:فيقول،(17]السجدة/!(يغملون؟نوا

منفيههوماإلأعنهايشغلهماخريفا،أربعينالموقفذلكبعد

")2(.النعيم

فصل

،والحياةللرحمةسببايمطرهوماالسحابسبحانهاللهجعلوقد

علىيمطرحيث،قبورهمفيالخلقلحياةسبباويجعله،الدارهذهفي

فينبتون،العرشتحتمنمتداركامطزاصباخصا)3(أربعينالأرض

)1(

)2(

)3(

.أعلمتماكنت:فيقول":أ""حاشيةعلىنسخةفي

-567(.ص)566فيعليهالكلامتقدم

.(61)70رقمالمباركلابنالزهدعلىزياداتهفيالمروزياخرجه

موقوفا.الفارسيسلمانحديثمن
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تطشوالسماءالقيامةيومويبعثون)1(،الزرعكنباتالأرضتحت

في3يكونكماالعظيمالمطرذلكأثر-أعلموالله-وكأنه)2(،عليهم

،وغيرهطيبمنماشاؤوايمطرهمالجنةفيسحابالهمويثير،الدنيا

عذابهم؛إلىعذاباعليهميمطرسحابالهمينشىءالنارأهلوكذلك

فهو،أهلكهمعذاباأمطرهمسحاباشعيبوقومهودلقومأنشأكما

.والعذابللرحمةينشئهسبحانه

)1(

)2(

صحيح.وسنده

هريرةابيعن)5592(رقمومسلم)4651(،رقمالبخاريفيمعناهورد

".البقلينبتكمافينبتونماءالسماءمناللهينزل"ثم:وفيه

.وغيره)4104(رقميعلىابيعندموقوفاانسحديثمنورد

اشبه.والموقوف)2/267(،أحمدعندمرفوعاوروي،بهلابأسوسنده

للسيوطيصالسافرةالبدوروراجع.الضعيفالمطر:والطشق

.)36-93(
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والستونالثالثالباب

فيهاملوك)1(كلهمأهلهاوأنالجنهملكذكرفي

.2(0/]الانسانومل!كبيرا!(نيمارأيتتثمرأيتوإذا):تعالىاللهقال

"عظيما(".:قالومل!كبيرا!():مجاهدعننجيحأبيابنقال

الآالملائكةعليهمتدخللاعليهمالملائكة"استئذان:وقال

")2(.در

،ص!(ومل!كبيرانيمارائفثمرائت)وإذا:تعالىقولهفيكعبوقال

.")3(عليهمفتستأذنالملائكةفتأتي،الملائكةربهمإليهميرسل":قال

.بإذنإلاعليهمالملائكةتدخلولا،الخدم:بعضهموقال

الله-رضيعباسابنعنعكرمةعن:ابانبن)4(الحكموقال

نيماومل!رإشتثم)!ذارائت:تلاثمالجنةأهلمراكبذكر"اله-عنهما

كبيرا!(")5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ج":"كلها".في

رقمالبعثفيوالبيهقي)202(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

وغيرهما.(4)46

لين.حفظهفيالزنجيخالدبنمسلمفيه،ضعفسندهوفي

)602(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

الحدبث.متروك:الواقديوفيه

خطأ.وهو"الحاكم":"د"في

=المستدركفيوالحاكم)502(،رقمالجنةصفةفيالدذياأبيابنأخرجه
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اللهقولفييقولسليمانأباسمعت:الحواريابيابنوقال

ذث":قال!(ومل!كبيراذيما]123/أ[رأيفثمرأيث!ذا):زخ

إليهيصلفلا)1(،واللطفبالتحفةيأتيهالعزةربرسولأن:الكبير

لستفإني،اللهوليئعلىاستأذن:للحاجبفيقولعليهيستأذنحتى

حاجب،بعدوحاجبااخر،حاجباالحاجبذلكفيعلم،إليهأصل

،إذنبلاشاءإذاربهعلىمنهيدخلبابالسلامدارإلىدارهومن

وهو،بإذنإلآعليهيدخللاالعزةربرسولان:الكبيرفالملك

.")2(إذنبلاربهعلىيدخل

،المريصالححدثنا،مالكبنصالححدثنا:الدنياابيابنوقال

أسفل"إن:يرفعهعنهاللهرضيمالكبنأنسعن،الرقاشييزيدحدثنا

.)3("خادملافاعشرةرأسهعلىيقوممندرجةأجمعينالجنةأهل

)1(

)2(

)3(

وغيرهم.)445(رقمالبعثفيوالبيهقي)3885(،رقم555()2/

".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقال

واه".(العدنيعمرابن]يعني"حفص:بقولهالذهبيوتعقبه

ضعيف.فالاسناد

وقدرجلأ"عنالدنياابيوابن"نعيم232-"المباركابنعندوقع:تنبيه

والبيهقي.الحاكمعندعمربنحفصباسمهمصرحاجاء

.""اللطائف:"د"في

)447(.رقمالبعثفيالبيهقياخرجه

علىزياداتهفيوالمروزي)021(،رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

.وسندهبهالمريصالجطريقمنمطؤلا)0153(رقمالمباركلابنالزهد

اضعف.،والرقاشيضعيفانالمريوصالجالرقاشييزيد،جذاضعيف

وهو=مطؤلا،)7674(رقمالأوسطفيالطبرانيعندانسعنآخرطريقوله
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أبيعن،الحباببنزيدأنبأنا،موسىبنعبادبنمحمدحدثني

بنعبداللهعن،العبديعتاببنالحجاجأخبرنا،الراسبيهلال

وليسمنزلةالجنةأهلأدنى"إن:قالهريرةأبيعن،الزمانيمعبد)1(

ليس،خادمألفعشرخمسةويروحيومكلعليهيغدومن،دنيفيهم

")2(.صاحبهمعليستطرفةومعهإلاخادممنهم

،هلالأبيعن،الحباببنزيدحدثناعباد،بنمحمدحدثني

ولهإلاالجنةأهلمنرجل]161/ب[من"ما:قالهلالبنحميدحدثنا

.")3(صاحبهعليهليسعملعلىإلاخازنمنهمليس،خازنألف

المفضلحدثناعمر،بنمحمدأخبرنا،سفيانبنهارونحدثني

"إن:قالالحبليالرحمنعبدأبيعنمعبد،بنزهرةعن،فضالةابن

كأنهمخادمألفسبعونيتلقاهالجنةيدخلماأولالعبد

)1(

)2(

)3(

منكر.حديث

.()16/168الكمالتهذيب:انظرخطأ،وهو"محمد(":"ا"في

تاريخهفيوالبخاري)211(،رقمالجثةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

37(.ط)2/377الكبير

بهسليمبنمحمدهلالأبيعنفزوخبنوشيبانموسىورواه-

،.الاف"عشرةوفيهمختصرا

الكنىفيوالدولابي37(،ط)2/377الكبيرتاريخهفيالبخارياخرجه

.(1/651)والأسماء

ضعف.وفيه،الراسبيهلالأبيعلىمدارهوالحديث

92(.292!لأ)25/الكمالتهذيب:انظر

)212(.رقمالجئةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

الراسبي.ابوهلالفيه،ضعفسندهوفي
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.(1)"اللؤلؤ

بنمحمداخبرنا،عمربنمحمدحدثنا،سفيانبنهارونحدثني

وما-منزلةالجنةاهلادنى"إن:قالهريرةأبيعن،ابيهعنهلال

ليستطرفةخادمكلمع،خادمالافعشرةعليهيغدولمن-دنيفيهم

)2(
.("صاحبهمع

عبيداللهحدثني،ايوببنيحيىحدثنا:المباركبنعبداللهوقال

الرحمنعبدابيعن،المخزوميايوبابيبنمحمدعن،زحرابن

يرىلاسماطانالجنةأهلمنللرجلليصف"إنه:قالالمعافري

.(")3(وراءهمشوامرإذاحتى،غلمانهمنطرفاهما

حدثنا،لهيعةابنحدثنا،موسىبنالحسنحدثنا:خيثمةأبووقال

ادنىإن":!يه!ي!اللهرسولقال:قالسعيدابيعن،الهيثمأبيعن،دراج

زوجة،وسبعونواثنتان،خادمألفثمانونلهالذيمنزلةالجنةأهل

.وصنعاء")4(الجابيةبينكما،وزبرجدوياقوتلؤلؤمنقبةلهوينصب

)1(

)2(

)3(

)4(

)213(.رقمالجئةصفةفيالدنياابيابنأخرجه

الحديث.متروكوهو،عمربنمحمد:الواقديوفيه

)214(.رقمالجئةصفةفيالدنياابيابناخرجه

الحديث.متروكوهوعمر،بنمحمدالواقديوفيه

الزهدفيالمباركوابن)26،215(،رقمالجئةصفةالدنيافيابيابناخرجه

4(.)15رقم-نعيمرواية-

لين.فيهماايوببنويحمىزحربنعبيداللهفيه،ضعيفوسنده

)222(."الجنة"صفةفيالدنياابيابناخرجه

=)2/532(مسندهفيوأبويعلى)3/76(،المسندفياحمدوأخرجه

958



بنأرطاةحدثنيالوليد،بنبقيةأخبرنا:المباركبنعبداللهوقال

أبو:لهيقال-الجند)1(مشيخةمن-رجلاسمعت:قالالمنذر

علىمتكئايكونالمؤمنإن:فقالأمامةأبيإلىجلست:قالالحجاج

طرفوعند،الخدممنسماطانوعنده،الجنةدخلإذاأريكته

،ليستأذنعزوجلاللهملائكةمنالملكفيقبلمبؤببابالسماطين

للذيفيقول،يستأذنبالملكهوفإذا،البابإلىالخدمأدنىفيقوم

يبلغحتى،يستأذنملك:يليهللذيويقول،يستأذنملكهذايليه

له،ائذنوا:المؤمنإلىأقربهمفيقول،لهائذنوا:فيقولالمؤمن

الذيأقصاهميبلغحتى،كذلكلهائذنوا:يليهللذييليهالذيويقول

")2(.ينصرفثمفيسلمفيدخل،لهفيفتح،البابعند

حدثناقبيصةحدثنا،الحسنبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

ذإمنزلهفياللهوليبينا:قالمزاحمبنالضحاكعن،العنبريسليمان

وليعلىاللهلرسولاستاذن:للاذنفقالعزوجلاللهمنرسولأتاه

عليك،يستأذناللهرسولهذا،اللهولييا:فيقولالاذنفيدخل،الله

يديهبينمافيضع،اللهوليعلى)3(فيدخللهفيأذنلهائذن:قال

)1(

)2(

)3(

هم.وغير،(4041)

.5(00ص)عليهالمؤلفكلاموتقدم

بدل"الجنيد"،المباركلابنوالزهد،هـ"د،،في"بالجند"مشيخة"من:قوله

:الدوابوجهضربعنالنهيحديثفياحمد""مسندفيووقع"الجند"،

تحريف.وهوا"الخيفمسجدمن"الدنياأبيابنعندووقع،الجند"اشياخ"

الرجل.جهالةوفيه،2()30رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

على-نسخةفيووقع"ا"،منسقط"فيدخل"إلى"فيقول"الاذنقولهمن
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نأويأمرك،السلامعليكيقرأربكإن:اللهولييا:فيقول،تحفة

هذاأكلتإنما:فيقول،أيضاأكلهبطعامفيشبهه:قال،هذهمنتأكل

طعممنهافيجدمنهافيأكل،منهاتأكلأنيأمركربكإن:فيقول،الان

متشبها(بهع!وأتوا):عزوجلقولهفذلك:قال،الجنةفيثمرةكل

.(25[")1/]البقرة

-)2(.

لمج!النبيعن،شعبهبنالمغيرةحديثمن("مسلمصحيحوفي"

الرجلهو:قال؟منزلةالجنةأهلأدنىماربهموسى"سأل:قال

الجنة،ادخل:لهفيقال،الجنةالجنةأهلأدخلبعدمايجيء]124/أ[

أخذاتهم؟!وأخذوا،منازلهمالناسنزلوقدكيف،ربأي:فيقول

:فيقولالدنيا؟ملوكمنملكمثللكيكونأنأترضى:لهفيقال

فيفقال،ومثلهومثلهومثلهومثلهذلكلك:لهفيقول،ربيرضيت

ولك،أمثالهوعشرة]162/ب[لكهذا:فيقول،ربرضيت:الخامسة

وذكررب""رضيت:فيقول،عينكولذت،نفسكاشتهتما

.)3(بتمامهذكرهتقدموقد،الحديث

المغيرةحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:""مسندهفيالبزاروقال

سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الجريريعنوهيبحدثنا،سلمةابن

)1(

)2(

)3(

"الاذن".الجملةهذهمكان"ا"حاشية

)402(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

به.لابأسوسنده

.()918رقم

022(.-)921ص
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فضة،منولبنة،ذهبمنلبنة:الجنةوتعالىتباركاللهخلق":قال

(!المؤمنونأفلح)قذ:فقالت،تكلمي:لهاوقال،بيدهوغرسها

.")2(الملوكمنزللكطوبى:فقال،الملائكةفدخلها)1([1]المؤمنون/

الفضل،بنعديورواه،موقوفاالجريريعنوهيبرواههكذا

بنإلاعديرفعهأحدانعلم"ولا:البزارقال،فرفعهالجريريعن

شيخوهو،بالحافظليسالفضلبنوعديالإسناد،بهذاالفضل

(".بصري

بنيحيىضعفهوقد،ماجهابنيهتفردهذاالفضلبنعدي:قلت

أعلم.والله.موقوفصحيح:والحديث.حاتموأبو،معين

.الملوكيلبسهاوإنما)4(،)3(رؤوسهمعلىالتيجانذكرتقدموقد

)1(

)2(

)3(

)4(

"ا"فيدخلها".حاشيةعلىنسخةفي

)218(.صفيتقدم

044(.-)438ص

"وأدها"."ا":حاشيةعلىنسخةفي
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والستونالرابععالباب

يدوراوبالباليخطرمافوقالجنهان)1(في

ومافيهاالدنيامنخيرمنهاسوطموضعوان،الخلدفي

وطمعاخوفاربهميذعونآتمعاجعععنجصبهتمشجاقى):نعالىقال

بصا؟نوا-إإاغيهزقزةمنلهماخفىمانفممىتغلمفلا!ينفقونرزقنهئمومما

.[1-617/]السجدة!(يعملون

لهمأخفاهالذيبالجزاءالليلقياممنأخفوهماقابلكيفونأمل

علىواصعطرابهموخوفهمقلقهمقابلوكيف،نفسنعلمهلامما

الجنة.فيالأعينبقرة-الليلصلاةإلىيقومواحتىمضاجعهم

اللهرسولفال:قالهريرةأبيحديثمن"الصحيحين")2(وفي

،رأتعينلاما،الصالحينلعبادياعددت:عزوجلاللهقال":!يو

اللهكتابفيذلكمصداق،بتعرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا

."!(يعملوننوابما؟اغيهزج!إبمقزةمنلهماخفىمانفممىتغلمفلا):تعالى

لعبادياعددت:عزوجلالله"يقولفيهما:آخرلفظوفي

بشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينمالاالصالحين

قزةمنلهماخفىمانفممىتغلمفلا):قراثم،عليهأطلعكممابلهذخرا

)1(

)2(

"ذكر".ع!":في

لمسلم.واللفظ)2(-)2824(رقمومسلم)1045(،رقمالبخاري
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.(1)"يةلآا!(يعملونبماكانواج!%ءمأغيهز

فلاميو:شئتمإناقرؤوا:ابوهريرةقال:البخاريطرقبعضوفي

.")2((اغيهئقرةمنلهمأخفىمانفستعلم

رضيالساعديسعدبنسهلحديثمن")3(مسلم"صحيحوفي

حتىالجنةفيهوصفمجلساع!ي!اللهرسولمنشهدت:قالعنهالله

سمعت،أذنولا،رأتعينلاما"فيها:حديثهاخرفيقالثم،انتهى

عنجنوبهئمنحاقى):الآيةهذهاقتراثمبشر،قلبعلىخطرولا

مانفستغلمفلا!ينققوئرزقنهتمو!ماوطمعاخؤفارئهتميدعوناتمضاجع

."(-6117/]اخد!(يغملونبما؟تواايمج!أغيهزقرةمنلهماخفى

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن")4(الصحيحين"وفي

عليهطلعتمماخيرالجنةفياحدكمقوس"لقاب:ع!يماللهرسول

."نغربأوالشمس

للجنة،مشمر"الا:ع!ي!النبيعن(أمامة)ابيحديثتقدموقد

تهتز،وريحانةيتلألأ،نورالكعبةوربهيلها،خطرلاالجنةفإن

جميلة،حسناءوزوجة،نضيجةوثمرةمطرد،ونهرمشيد،وقصر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)4(.-)2824(رقمومسلم)2045(،رقمالبخاري

045(.)1و)7203(رقمالبخارياخرجه

)2825(.رقم

.()1882رقمومسلم،(0264)رقمالبخاري

.()اسامةوصوابه،الأصولفيكذا(أمامةأبي)قوله
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وحبرةوخضرةوفاكهة،سليمةدارفيأبدفيومقام،كثيرةوحلل

)1(")2(.بهيةعاليةمحلةفي،ونعمة

اللهبوجهيسأللاالهإلآوشرفهاالجنةخطرمنيكنلمولو

منداود"ابي"سننفي]163/ب[كماوفصلا،شرفالكفاها=غيرها

عبداللهبنجابرعنالمنكدربنمحمدعنمعاذبنسليمانحديث

يسأللا"ع!يو:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-)3(الأنصاري

.")4(الجنةإلآاللهبوجه

عطاءعنجريجابنعن،بقيةحديثمن"الطبراني"معجموفي

اللهخلق"لماع!مو:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن

ولا،سمعتأذنولا،رأتعينمالافيهاخلق12/أ[،]هعدنجنة

)قذأفلع:فقالت.تكلميلها:قالثمبشر،قلبعلىخطر

.(")(هانمؤصمنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ا(":"رفيعة".في

)192-292(.ص)45(البابفيتقدم

،د("."بفيليس"الأنصاريعبدالله"بنقوله

والخطيب)3/257(،الكاملفيعديوابن)1671(،رقمأبوداودأخرجه

)1/253(.الموضحفي

حفظهفيشيعيوهومعاذ،بنسليمانعلىمدارهلأن؛ضعيفوسنده

52-54(.)12/الكمالتهذيب:انظر.ضعف

مأواحد،قرمبنسليمانومعاذبنسليمانهلالعلماءاختلف:تنبيه

351-354(.)1/للخطيبالموضح:انظر؟اثنان

الأوسط=وفي)91143(،رقم)11/184(الكبيرفيالطبرانيأخرجه
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عنهاللهرضيسعدبنسهلحديثمن")1(البخاريصحيح"وفي

منخيرالجنةفيسوط"موضع:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال

.فيها"وماالدنيا

أبيعنهمامعنمعمرحدثناعبدالرزاقحدثنا:أحمدالاماموقال

مماخيرالجنةمنأحدكمسوطلقيد":!يماللهرسولقال:قالهريرة

الصحيحين.شرطعلىالاسنادوهذا.")2(والأرضالسماءبين

ابنأنبأناالمباركابنحدثنانصربنسويدحدثنا:الترمذيوقال

ولمحاصأبيبنسعدبنعامربنداودعنحبيبأبيبنيزيدعنلهيعة

الجنةفيمماظفر)3(يقلماان"لو:قالع!يمالئبيعنجدهعنأبيهعن

)1(

)2(

)3(

)738(.رقم)1/215(

به.بقيةعنخالدبنهشامطريقمن

تفرد،بقيةإلأجريجابنعنالحديثينهذينيرو)(لم:الطبرانيقال

خالدأ.بنهشام:بهما

وهممنفيهويخشى،فيهبقيةتدليسمنيخشىجذا،غريبوالحديث

اعلم.والله،الدمشقيمروانأبيخالدبنهشام

والسيوطي.الهيثميإسنادهجؤدوالحديث

.()1663رقمالسافرةوالبدور1/793(،)0الزوائدمجمع:انظر

.للبخاريواللفظ(،)1881رقمومسلم)2735(،رقم

042()11/المصنففيوعبدالرزاق)2/315(،مسندهفيأحمداخرجه

وغيرهم.)6158(رقمصحيحهفيحبانوابن)88502(،رقم

وغيرهماالصحيحينفيهريرةأبيعنطرقوله،المؤلفكماقالوسنده

.نحوه

وصحح=عليهضربلكن"هـ"فيوكذا"طرف"،"ا":حاشيةعلىنسخةفي
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منرجلاأنولو،والأرضالسماواتخوافقبينمالهلتزخرفتبدا

الشمستطمسكماالشمسضوءلطمسأساورهفبدااطلعالجنةأهل

.(1")الكواكبضوء

منإلاالاسنادبهذالانعرفه،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

بنيزيدعنالحديثهذاأيوببنيحىروىوقد،لهيعةابنحديث

.مج!ي!"النبيعنوقاصأبيبنسعدبنعمرعن:وقال،حبيمبأبي

نأالحاربابن:يعنيعمروأنبأناوهبابنرواهوقد:قلت

قال)2(،وقاصأبيبنسعدبنعامرأنحدثهحميدبنسليمان

لو":قالأله!ي!اللهرسولعنابيهعنحدثنيالهإلآأعلملا:سليمان

."والأرضالسماءبينمالهلتزخرفللدنيابرزالجنةمنظفرأقلماأن

بنوعبداللهالخدريسعيدوأبيمالكبنأنسعن:البابوفي

عنهم.اللهرضيالعاصبنعمرو

لأحبابه،مقراوجلعها،بيدهاللهغرسهادارقدريقدروكيف

العظيم،بالفوزنعيمهاووصف،ورضوانهورحمتهكرامتهمنوملأها

منوطهرها،بحذافيرهالخيرجميعوأودعهاالكبير،بالملكوملكها

ونقص.وافةعيبكل

.والزعفرانالمسكفهيوتربتهاأرضهاعنسألتفإن

)1(

)2(

"ظفر".إلى

-426(.ص)425عليهالكلامتقدم

خطأ.وهو"سعد":"هـ"في
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الرحمن.عرشفهوسقفهاعنسألتوان

الأذفر.المسكفهوملاطهاعنسألتوان

والجوهر.اللؤلؤفهيحصبائهاعنسألتوان

ذهب.منولبنةفضةمنفلبنةبنائهاعنسألتوان

ذهب)1(منساقهاإلاشجرةفيهافماأشجارهاعنسألتوإن

والخشب.الحطبمنلا،اوفضة

منوأحلىالزبد،منألين،القلالفأمثالثمرهاعنسألتوإن

العسل.

الحلل.رقائقمنيكونمافأحسنورقهاعنسألتوان

منوأنهار،طعمهيتغيرلملبنمنفأنهارأنهارهاعنسألتوان

.)2(مصفىعسلمنوأنهار،للشاربينلذةخمر

مماطيرولحم،يتخيرونمماففاكهةطعامهمعنسألتوإن

.يشتهون

والكافور.والزنجبيلفالتسنيمشرابهمعنسألتوإن

القوارير.صفاءفيوالفضةالذهبفآنيةانيتهمعنسألتوان

اربعينمسيرةالمصراعينفبينابوابهاسعةعنسألت]164/ب[وان

)1(

)2(

"ج".منسقط"ذهب"إلى"ولبنة"فضةقولهمن

"د،هـ".من
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.الزحاممنكظيظوهويومعليهوليأتين،الأعواممن

لمنبالطربتستفزفإلهالأشجارهاالرياحتصفيقعنسألتوإن

يسمعها.

المجدالراكبيسيرواحدةشجرةففيهاظلهاعنسألتوان

يقطعها.لاعاممئةظلهافيالسريع

وقصورهوسررهملكهفييسيرأهلهافأدنىسعتهاعنسألتوإن

.عامألفيمسيرةوبساتينه

مجوفةدزةمنالواحدةفالخيمةوقبابهاخيامهاعنسبألتوان

.الخيامجملةمنميلاستونطولها

غرففوقهامنغرففهيوجواسقها)1(علاليهاعنسألتوإن

الأنهار.تحتهامنتجري،مسنية

فيالغاربأو،الطالعالكوكبإلىفانظرارتفاعهاعنسألتوإن

الأبصار.تنالهتكادلاالذيالأفق

والذهب.الحريرفهوأهلهالباسعنسألتوان

أعلىفيمفروشةإستبرقمنفبطائنهافرشهمعنسألتوان

الرتب.

:أي"كوشك"قصرتصغيروهو،معربفارسي:جوسقجمع:الجواسق)1(

)53(.صللجواليقيالمعرب:انظر.صغير
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وهي:،البشخاناتعليهاالأسرةفهيأرائكهاعنسألتوان

.خلالولافروجمنفمالها،الذهببإزرارمزررعالحجال

القمر.]126/ا[صورةفعلى،وحسنهمأهلهاوجوهعنسألتوإن

أبيآدمصورةعلىوثلاثينثلاثةفأبناءأسنانهمعنسألتوان

البشر.

وأعلى،العينالحورمنأزواجهمفغناءسماعهمعنسألتوان

رفيخطابسماعمنهماوأعلى،والنبيينالملائكةأصواتسماعمنه

العالمين.

اللهأنشأهافنجائبعليها،يتزاورونالتيمطاياهمعنسألتوان

.الجنانمنشاؤواحيثبهمتسيرشاءمماتعالى

علىواللولؤ،الذهبفأساور،وشارتهمحليهمعنسألتوإن

.التيجانملابسالرؤوس

.مكنونلؤلوكألهممخلدونفولدانغلمانهمعنسألتوان

اللاتي،الأترابالكواعبفهنوأزواجهمعرائسهمعنسألتوإن

الخدود،لبستهما:والتفاحفللورد،الشبابماءأغصانهنفيجرى

وللدقة،الثغورحوتهما:المنظوموللولؤ،النهودتضمنتهما:وللرمان

وجههامحاسنفيالشمستجري،الخصورعليهدارتما:واللطافة

حبهاقابلتإذا،ابتسمتإذاثناياهابينمنالبرقويضيء،برزتإذا

بمحادثةظنكفماحادثتهواذا،النيرينتقابلفيشئتمافقل

فيوجههيرى،الغصنينبتعانقظنكفماإليهضمهاوان،الحبيبين
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ساقهامخويرىصيقلها،جلاهاالتيالمراةفييرىكما،خدهاصحن

لواطلعتحللها،ولاعظمهاولاجلدهايسترهولا،اللحموراءمن

أفواهاستنطقتولاريحا،والأرضالسماءمابينلملأتالدنياعلى

الخافقين،بينمالهاولتزخرفوتسبيحا،وتكبيراتهليلاالخلائق

تطمسكماالشمسضوءولطمست،عينكلغيرهاعنولأغمضت

،القيومالحيباللهظهرهاعلىمنولامن،النجومضوءالشمس

منإليهأشهىووصالهافيها،وماالدنيامنخيررأسهاعلىنصيفها

ولاوجمالا،حسناالاالأحقابتطاولعلىتزدادلاأمانيها،جميع

والولادةالحبلمنمبرأة،ووصالامحبةإلاالمدىطولعلىلهايزداد

والبولوالبصاق16/ب[]هالمخاطمنمطننرة،والنفاسوالحيض

يخلقولا،ثيابهاتبلىولا،شبابهايفنىلا،الأدناسوسائروالغائط

زوجها،علىطرفهاقصرتقد،وصالهاطيبيملولا،جمالهاثوب

نإ،وهواهأمنيتهغايهفهيعليهاطرفهوقصر،سواهلأحدتطمحفلا

معهافهو،حفظتهعنهاغابوإن،أطاعتهأمرهاوإن،سرتهإليهانظر

كلما،جانولاإنسقبلهيطمثهاولمهذا،،والأمانالأمانيغايةفي

منظومالؤلواأذنهملأتحدثتهوكفماسرورا،قلبهملأتإليهانظر

.نوراوالغرفةالقصرملأتبرزتوإذا،ومنثورا

.الشبابسنأعدلفيفأترابالسنعنسألتوان

والقمر؟!الشمسرأيتفهلالحسنعنسألت!مان

أحسنفي،بياضأصفىفيسوادفأحسنالحدقعنسألتوان

حور.
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؟الأغصانأحسنرأيتفهلالقدودعنسألتوان

.الرمانكألطفنهودهن،الكواعبفهنالنهودعنسألتوإن

.والمرجانالياقوتفكأدهناللونعنسألتوان

جمعاللاتي،الحسانالخيراتفهنالخلقحسنعنسألتوإن

فهنوالظاهر،الباطنجمالفأعطين،والاحسانالحسنبينلهن

النواظر.وقرة،النفوسأفراح

العربفهنهنالكماولذة،العشرةحسنعنسألتوإن

.امتزاجأيبالروحتمترجالتيالتبعلبلطافةالأزواجإلىالمتحببات

منالجنةأضاءتزوجهاوجهفيضحكتإذابامرأةظنكفما

)1(منتقلةالشمسهذه:قلت،قصرإلىقصرمنانتقلتواذا،ضحكها

وإن،المحاضرةتلكفياحسنزوجهاحاضرتواذا،فلكهابروجفي

:والمخاصرةالمعانقةتلكفيالذةخاصرته

المتحرزالمسلمقتليجنلمالهلو)2(الحلالالسحروحديثها

توجز)3(لمألهاالمحدبودحدثتهيوانيملللمطالإن

فياحبذاوأمتعتانمستوان،والأسماعالأبصارفيالذةغنتإن

ذلكمنإليهاشهى)4(شيءفلاقبلتوان،والامتاعالمؤانسةتلك

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ج،د،هـ":"متنقلةفي

"هـ".من

1164(.)3/الروميابنديوان:انظر

"انتهى".:"ج"في
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التنويل.ذلكمنأطيبولاألذفلا]127/ا[نولتوان،التقبيل

ورؤيةالحميد،العزيزوزيارةالمزيد،يومعنسألتوانهذا،

والقمرالظهيرةفيالشمسترىكما،والتشبيهالتمثيلعنالمنزهوجهه

موجودوذلك،فيهالنقلالمصدوقالصادقعنتواتركما،البدرليلة

وصهيب،جرير،:روايةمنوالمسانيد،،والسنن،الصحاحفي

ينادييومفاستمع-سعيدوابي،موسىوابي،هريرةوابي،وانس

علىفحييستزيركموتعالىتباركرئكمإن،الجنةأهليا:المنادي

فإذا،مبادرينالزيارةإلىوينهضون،وطاعةسمعا:فيقولون،زيارته

إذاحتى،مسرعينظهورهاعلىفيستوون،لهمأعدتقدبالنجائب

فلم،هناكوجمعواموعدا،لهمجعلائذيالأفيحالواديإلىانتهوا

ثم،هناكفنصببكرسيهوتعالىتباركأمرأحدا-منهمالداعييغادر

ومنابر،زبرجدمنومنابر،لولومنومنابر،نورمنمنابرلهمنصبت

)1(الدنايامنوحاشاهم-أدناهموجلس،فضةمنومنابر،ذهبمن

في]166/ب[فوقهمالكراسيأصحابأنيرونما،المسككثبانعلى

نادىأماكنهمبهمواطمأنت،مجالسهمبهماستقرتإذاحتى،العطايا

ينجزكموه،أنيريدموعدااللهعندلكمإنالجنةأهليا:المنادي

الجنة،ويدخلناموازيننا،ويثقلوجوهنايبيضألمماهو؟:فيقولون

الجنة،لهأشرقتنورلهمسطعإذكذلكهمفبينا،النارعنويزحزحنا

قد،أسماؤهوتقذست،جلالهجلالجبارفإذا،رؤوسهمفرفعوا

"الدنايا"بعدالمطبوعةفيووقع"الدنيا"،وفي"ا":"الدنا"،:،هـ""بفي)1(

دنيء".فيهميكون"ان
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تردفلا،عليكمسلام:الجنةأهليا:وقالفوقهممنعليهمأشرف

،السلامومنك،السلامأنتاللهم:قولهممنبأحسنالتحيةهذه

يضحكوتعالىتباركالربلهمفيتجلى،والاكرامالجلالياذاتباركت

أين:تعالىمنهيسمعونماأولفيكون،الجنةأهليا:ويقول،إليهم

المزيد،يومفهذا،يرونيولمبالغيبأطاعونيالذينعبادي

أهليا:فيقولعنا،فارضرضيناقدأنواحدةكلمةعلىفيجتمعون

المزيديومهذا،جنتيأسكنكملمعنكمأرضلملوإني،الجنة

إليه،ننظروجهكأرنا:واحدةكلمةعلىفيجتمعون.فسلوني

مانورهمنفيغشاهم،لهمويتجلى،الحجبجلالهجلالربفيكشف

ذلكفييبقىولالاحترقوا،يحترقوالاأنوقضىسبحانهاللهأنلولا

:ليقولإنهحتى،محاضرةتعالىالربحاضرهإلاأحدالمجلس

الدنيا،فيغدراتهببعضيذكرهوكذا،كذافعلتيومأتذكريافلان

.هذهمنزلتكبلغتبمغفرتيبلى:فيقول؟ليتغفرألميارب:فيقول

إلىبالنظرالأبرارعيونوياقرة،المحاضرةبتلكالأسماعفيالذة

.الخاسرةبالصفقةالراجعينذلةويا،الاخرةالدارفيالكريموجهه

بهايفعلانتالن!باسزةيؤمبنمدرصه!ناظر"ربهاإك!ناضرهيؤميزوصه!ال!

.22-25[/]القيامة!(فاقرة

المخيموفيهاالأولىمنازلكفإذهاعدنجناتعلىفحي

)1(ونسلمأوطانناإلىنعودترىفهلالعدوسبيولكننا

.(41)صالكتابأولفيتقدمت،الجنةوصففيقصيدتهضمنللمؤلفالبيتان(1)
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والستونالخامسالباب

اليهمضاحكالهموتجليهوتعالىتباركربهمرؤيتهمفي

خطزا،وأعلاهاقدزا،وأجلها،الكتابأبوابأشرفالبابهذا

والفرقة،البدعةأهلعلىوأشدها،والجماعةالسنةأهللعيونوأقرها

،المتنافسونفيهاوتنافس،المشمرونإليهاشمرالتيالغايةوهي

أهلنالهإذا.العاملونفليعملولمثلها،المتسابقونإليهاوتسابق

الجحيملأهلعنهوالحجابوحرمانه،النعيممنفيههممانسواالجنة

،والمرسلونالأنبياءعليهااتفق،الجحيمعذابمنعليهمأشذ

وأنكرها،القرونتتابععلىالاسلاموأئمة،والتابعونالصحابةوجميع

)1(،المبطلونوالفرعونية،المتهوكونوالجهمية،المارقونالبدعأهل

همائذينوالرافضة،منسلخونالأديانجميعمنهمائذينوالباطنية

مسبةوعلى،منقطعوناللهحبلومن)2(،متمسكونالشيطانبحبائل

،محاربونوأهلهاوللسنة،عاكفون!يو1281/أ[اللهرسولأصحاب

عنهؤلاءوكل1671/ب[،،مسالمونودينهورسولهللهعدوولكل

وشيعة،الصلالأحزابأولئك،مطرودونبابهوعن،محجوبونربهم

وحزبه.الرسولوأعداء،اللعين

ونجيهكليمهوهو،زمانهفيبهالخلقأعلمعنسبحانهأخبروقد

ربهلهفقال،إليهالنظرتعالىربهسألأله،الأرضأهلمنوصفئه

)1(

)2(

"المعطلون".:"أ"حاشيةعلىونسخة،هـ""جفي

"سد".:،هـ""جفي
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فسؤفأشتقرمانإف!نالشبلإلىانظزولبهنترلنىلن!و:وتعالىتبارك

.(431/]الأعرافئحا(دجعل!لقجبلرل!تجلىفلئاترلق

:عديدةوجوهمنالايةهذهمنالدلالةوبيان

يسألألهعليهالكريمورسولهالرحمنبكليميظنلاأن:أحدها

وعند،المحالواعظم،الباطلأبطلمنهوبل،عليهيجوزلاماربه

ويشربيأكلأنيسألهأنبمنزلةوالفرعونية،والصائبة،اليونانفروخ

أتباعصاركيف!العجبفيالله،عنهاللهيتعالىمماذلاشونحو،وينام

الجهميةوفروخالأصنامعبادوالمشركينوالمجوسالصابئة

يستحيلوبما،عمرانبنموسىمنتعالىباللهأعلموالفرعونية

؟!منهلهتنزيهاوأشد،لهويجب،عليه

محالاكانولو،سؤالهعليهينكرلمسبحانهاللهأن:الثانيالوجه

كيفيريهأنتعالىربهالخليلإبراهيمسأللماولهذا،عليهلأنكره

إنزالربهمريمابنعيسىسألولما،عليهينكرلم،الموتىيحيى

أنكرابنهنجاةربهنوحسألولما،سؤالهينكرلمالسماءمنالمائدة

اعوذإفىربقال!الخهلينمنتكونانأعباكإفى):وقالسؤالهعليه

.(4-647أهود/علم!هوبه-لىلتسماأشرصصأنبك

(143الأعراف/(أترلنىلن):تعالىبقولهأجابهأله:الثالثالوجه

رؤيتي.تجوزولا؛بمرئيلستإنيولا،أرىلاإني:يقلولم

تأفله.لمنظاهرالجوابينبينوالفرق

قواهتحتمللاموسىولكن،مرليسبحانهألهعلىيدلوهذا
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يوضحه:،تعالىرؤيتهعنفيهاالبشرقوىلضعفالدارهذهفيرؤيته

أنرف!ناتجبلإلىانطزولبهن):تعالىقولهوهو:الرابعالوجه

قوولمعالجبلأنفأعلمه143[]الأعراف/(ترلنىفسؤف!انه

الذيالضعيفبالبشرفكيف،الدارهذهفيلهلتجليهيثبتلاوصلابته

ضعف؟.منخلق

مستقراالجبليجعلأنعلىقادرسبحانهاللهأن:الخامسالوجه

بهعلقوقد،ممكنهوبل،مقدورهفيبممتنعهذاوليس،مكانه

ولو،ذاتهفيبالممكنيعلقهالمذاتهافيمحالاكانتولو،الرؤية

فسوفالجبلاستقرإن:يقولأننظيرذلكلكان،محالاالرؤيةكانت

.سواءعندكملأمرانفا،وأناموأشربآكل

د!ا(جعلإلتجبلرلهفلماتجلى):تعالىقوله:السادسالوجه

نأجازإذافإله،وتعالىتباركرؤيتهجوازعلىالأدلةأبينمنوهذا

نأيمتنعفكيف،عقابولالهثوابلاجمادهوالذيللجبليتجلى

وأعلم؟نفسهويريهمكرامتهدارفيوأوليائهورسلهلأنبيائهيتجلى

فالبشرالدار،هذهفيلرؤيتهيثبتلمإذاالجبلأنموسىسبحانه

أضعف.

وناداهوخاطبه،إليهمنهكلمهقدسبحانهربهأن:السابعالوجه

معهكلامهمخاطبهيسمعوأن،والتكليمالتكلمعليهجازومن،وناجاه

الرؤيةإنكارلايتمولهذا،بالجوازأولىفرؤيته،واسطة]168/ب[بغير

الأمرين،إنكاربينالطوائفهذهجمعتوقد،التكليمبإنكارإلآ

لماإليهالنظرموسىسألهولهذا،أحديراهأو،أحدايكلمأنفأنكروا
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وتكليمه،خطابهوقوعمنرؤيتهجوازاللهمن)1(وعلم،كلامهأسمعه

علىيقدرلاسألهماأنأراهولكن،عليهذلكباستحالةيخبرهفلم

لتجليه.الجبليثبتلمكما،احتماله

الئفيعلىيدكفإلما143[الأعراف/(1ترلنىلن):تعالىقولهوأفا

إذافكينس،بالتأبيدقئدتولو؛النفيدوامعلىيدلولا،المستقبلفي

ونادؤا):قولهمع59[البقرة/أا(أبايتمنوهولن):تعالغقال،أطلقت

.77[/الزخرفأعيتنارئك(ليقضيمك

فصل

أل!مواعلضؤاالله)واتقوا]912/ا[:تعالىقوله:الثانيالدليل

سنم(يققونويؤم)!يتهم:تعالىوقوله223(،البقرة/أ(فنقرو

،(011الكهف/أ(ربصلق!يزجواكان!ن):تعالىوقوله44[/الأحزاب1

.[942/البقرةأ(أدلهفئقوأأنفميظؤتالذجمتلقا):لىتعاوقوله

منالسليمالحيإلىنسبمتىاللقاءأنعلىاللسانأهلوأجمع

تعالى:بقولههذاينتقضولا،والرؤيةالمعاينةاقتضى؛والمانعالعمى

دلتفقد77(:التوبة/أ(يفقؤنييؤوإكقلوبهه!فىنفا،)ف!غقبهم

فيتعالىيرونهالمنافقينأنعلىالصريحةالصحيحةالاحاديث

حديثفي"الصحيحين"فيكماأيضاوالكفاربل،القيامةعرصات

.ادفه)2(شاءإنقريبعنبكوسيمز،القيامةيومالتجلي

)1(

)2(

"."هـ":"نبيفي

(.066661،)ص/962،632،645،انظر:
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السنة:لأهلاقوالثلاثةالمسألةهذهوفي

.المؤمنونإلآيراهلاأله:أحدها

يحتجبثم،وكافرهممؤمنهم:الموقفأهلجميعيراه:الثاني

ذلك.بعديرونهفلاالكفارعن

الكفار.دونالمنافقونيراه:والثالث

وكذلك،لأصحابهوهيأحمد،مذهبفيالثلاثةوالأقوال

مصنفذلكفيولشيخنا)1(،لهمتكليمهفيبعينهاالثلاثةالأقوال

أصحابها.وحججالثلاثةالأقوالفيهحكى،مفرد

كدصارئكإككاحإنكالإدنسنجمأئها):سبحانهقولهوكذا

فيرؤيتهفهو:العملعلىالضميرعادإن6(الانشقاقلم1!(فمذقيه

لقاؤهفهو؛وتعالىتباركالربعلىعادوإن،مبيناالمسطورالكتاب

به.وعدالذي

فصل

دشاءمنوجمذبألشبصداريذعوأ!!وادئه):تعالىقوله:الثالثالدليل

ولاقتروجوههغيزهقولاوزيادلخشتىأخسنو(!لفذين!مسنقيمصرطاك

.(62-52لمأيونس!(خلاونفيهاهمأتجئةأضبأؤلبهكئة7ذ

فيهاذكر،البحريناهلإلىرسالةكتبوقد،تيميةابنالإسلامشيخهو)1(

485-205(.لم)6الفتاوىمجموعوأدلتها.الثلاثةوالأقوالالمسألةهذه

66(.)ص/الدريةالعقود.ونماتهاعلىوالرد،الرؤيةإثباتفيقاعدة:وله
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كذلك،الكريموجههإلىالنظر:والزيادة،الجنة:فالحسنى

كما،بعدهمنوالصحابة،القرانعليهأنزلالذيع!ي!اللهرسولفسرها

عنثابتعنسلمةبنحمادحديثمن"صحيحه")1(فيمسلمروى

اللهرسولقرأ:قالعنهاللهرضيصهي!عنليلىأبيبنعبدالرحمن

الجنة،الجنةأهلدخلإذا:قالوزياديو(لمحسئنئأخسنو()!لفذين:!ي!

يريدموعدااللهعندلكمإنالجنةأهليا:منادنادى،النارالناروأهل

وجوهنا،ويبيض،موازيننايثقلألمهو؟ما:فيقولون،ينجزكموهأن

فماإليهفينظرونالحجابفيكشفالنار؟!منويجرناالجنةويدخلنا

."الزيادةوهي،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئاأعطاهم

عنالبلخيسالمبنسلمحدثنا:عرفةبن1916/ب[الحسنوقال

"سئلقال-عنهالله-رضيأنسعنثابتعنمريمأبيبننوح

قال(وزيادكشتىأخسنو()!للذين:الايةهذهعنع!ي!اللهرسول

النظر:والزيادة،الجنةوهي:الحسنىالدنيافيالعملأحسنواللذين

.")2(تعالىاللهوجهإلى

)1(

)2(

.فذكرهبهثابتعنسلمةبنحمادطريقمن)181(رقم

ص)396(.بيانهوسيأتي،ثابتعلىاختلافالحديثفيوقعوقد

تفسيرهفيحاتمأبيوابن)85(،رقمجزئهفيعرفةبنالحسنأخرجه

اصولفيواللالكائي)57(،رقمالرؤيةفيوالدارقطني3401(،.)6/رقم

وغيرهم.)977(رقمالاعتقاد

.فذكرهبهثابتعنمريمأبيبننوحطريقمن

اتهمهوقد،الحديثمتروكهذانوخافإنلايصح،باطلحديثوهو

بعضهم.
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المختاربنإبراهيمحدثناحميدابنحدثنا:جريربنمحمدوقال

النبيعن-عنهاللهرض!-عجرةبنكعبعنعطاءعنجريجابنعن

:الزيادة":قال(وزيادلمحشتىاخسنوا)!لفذين:تعالىقولهفي!ي!

.جلالهم()1(جلالرحمنوجهإلىالنظر

.رباحأبيبنبعطاءوليس،الخراسانيهوهذاعطاء:قلت

سلمةأبيبنعمروحدثنا)2(عبدالرحيمابنوحدثنا:جريرابنقال

.زهيراسمعت:قال

بنالوليدحدثناصالجبنصفوانحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

الرياحيالعاليةأباسمعمنحدثني:قالمحمدبنزهيرحدثنامسلم

كلي!اللهرسولسألت:قال-عنهاللهرضي-كعببنأبيعنيحدت

أخسنوالمحشتى)!للذين:تعالىقولهوجلعزاللهكتابفيالزبلادةعن

وجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة:الحسنىقال25[]يونس/(ورياد

.")3(عزوجلالله

)1(

)2(

)3(

رقمالاعتقاداصولفيواللالكائي)11/701(،تفسيرهفيالطبرياخرجه

.)781(

وابراهيم.متهموهو؛الزازيحميدبنمحمدفيهجذا،ضعيفوسنده

وعطاء،عنهحميدبنمحمدروىإذاوخاضة؛ضعيف:الرازيالمختارابن

كعب.منيسمعلم

".عبدالرحيم"ابنبدل"البرقيابن"الطبريعند

فيوالطبري)33601(،رقم)6/4491(تفسيرهفيحاتمابيابنأخرجه

)078(.رقمالاعتقاداصولفيوائلالكائي(،1/701)1تفسيره

العالية.ابيمنسمعمنلابهامصعيفوسنده
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تميمةأبيعنأبانعنالربيعبنقيسحدثنا:الشنةأسدوقال

اللهرسولسمعألهيحذب-عنهاللهرضي-أباموسىسمعألهالهجيمي

الجئة،أهليناديمنادياالقيامةيومعزوجلالله"يبعث:يقولع!يم

والحسنى:،الحسنىوعدكماللهإن،واخرهمأولهميسمعبصوت

.")1(عزوجلاللهوجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة

تميمةأبيعن،أبانعن،شبيبأخبرنيوهب)2(،ابنوقال

عنيحدب-عنهاللهرضي-الأشعريموسىأباسمعأله،الهجيمي

]013/أ[:يناديمنادياالقيامةيوميبعثعزوجلاللهإن":لمخيماللهرسول

الحسنىوعدكمادنهإن:واخرهمأؤلهميسمعبصوت،الجثةأهليا

."الزحمنوجهإلىالئظر:والزيادة،الجئة:الحسنى.وزيادة

عبدالرحمنحدثنابشار،حدثنا:جريرابنفقال:الصحابةوأما

سعدبنعامرعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،مهديابنهو

)1(

)2(

رقمالرؤيةفيوالذارقطني)984(،رقماتلالكائيعند:اخرطريقوله

.)183(

حاله.علىاقفلممنوفيه

والطبري)171(،رقم)1/76(الجامعمنالتفسيرفيوهبابنأخرجه

)43(.رقمالرؤيةفيوالدارقطني501(،)11/

كما.مثلهبهابانعنكلاهمابكرةابيبنوابراهيمشبيب:طريقمن

الآتي.الحديثفيسيأتي

الحديث.متروكعياشأبيابنوهوأبانفيه،جذاضعيفوسنده

.(1)42التقريبانظر

"وهب".وصؤب،الناسخعليهوضرب"،قيس":"هـ"في
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كسئنئأخسنوا)!لفذين-عنهتعالىاللهرضي-الصديقبكرأب!عن

.")1(اللهوجهإلىالنظر:قالوريادبو(

رضيحذيفةعنيزيدبنمسلمعنإسحاقأبيعن:الإسنادوبهذا

ربهموجهإلىالنظر:قالوزياد!(لمحشتىاخسنوا)!لفذين:عنهالله

.)2(وتعالىتبارك

:قالالهذليأبوبكرحدثنا،شبابةحدثني،عيسىبنعليوحدثنا

اللهرضيالأشعريموسىأبيعنيحدبالهجيميتميمةأباسمعت

)1(

)2(

)471(.السنةفياحمدبنوعبدالله(1501-140/)1الطبريأخرجه

عامرعنإسحاقأبيعنوغيرهموزكرياإسحاقأبيبنيونسورواه-

.فذكرهبكرابيعنسعدابن

وغيره891(،491،691،)591رقمالرؤيةفيقطنيالدارأخرجه

بنعامرعنإسحاقأبيعنفرووه،وشريكوالثوريشعبةوخالفهم-

بكر(.أبايذكرالمقولهسعد

والطبري)042(،رقم-نعيم-روايةالزهدفيالمباركابنأخرجه

وغيرهما.(1501،601/)1

أصح.والثوريشعبةورواية

محتمل.وهو،تابعهومنإسرائيلقولالدارقطنيرجحبينما

283(.)1/الدارقطنيعلل:انظر

يدركلمالبجليسعدبنعامرلأن،منقطعإسنادهالدارقطنيقولوعلى

)14/23(.الكمالتهذيب.الصديقبكرأبا

رقم)7/153(المصنففيشيبةأبيوابن)11/501(،الطبريأخرجه

وغيرهم.)017(رقمالزهدفيوهناد)59347(،

الكوفي.عياضأبييزيدبنمسلمحالأجلمن،بهلابأسوسنده
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منادياالجنةأهلإلىعزوجلاللهيبعثالقيامةيومكانإذا:قالعنه

منلهمأعدماإلىفينظرون؟وعدكممالكماللهأنجز)1(هل:ينادي

النظر(وزياد!ولخشتىأخسنو(للذين!):فيقول،نعم:فيقولونالكرامة

.(")2(عزوجلالرحمنوجهإلى

:قالأبوتميمةأنبأناالهذليبكرأبيعن:المباركبنعبداللهوقال

جامعفيالناسيخطبعنهاللهرضيالأشعريأباموسىسمعت

الجنة،أهلإلىملكاالقيامةيوميبعثعزوجلالله"إن:ويقولالبصرة

فيرونفينظرون؟وعدكممالكمأنجزاللههل،الجنةأهليا:فيقول

أنجزقد،نعم:فيقولون،المطهرةوالأزواجوالأنهاروالحللالحلي

وعدكمما)3(اللهأنجزكمهل:الملكيقولثمماوعدنا،الله]017/ب[

قد:فيقول،نعم:فيقولونوعدوامماشيئايفقدونفلا،مراتثلاب

(لمحشنئوزيادأخسنو(!لفذين!و:يقولعزوجلاللهإن،شيءلكمبقي

."عزوجلاللهوجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة:الحسنىإنألا

)1(

)2(

)3(

.(نجركما)الطبريوعند،)هـ(في

رقمالاعتقاداصولشرحفيواللالكائي)11/501(،الطبرياخرجه

)44(.رقمالرؤيةفيوالدارقطني)786(،

الفضلبنوالمعلىووكيع(،المؤلفعند)وسيأتيالمباركابن:ورواه

.نحوهبهالهذليبكرأبيعن

الزهدفيوهناد)941(،رقم-نعيمروايةالزهدفيالمباركابنأخرجه

4(.،آ)45رقمالرؤيةفيوالدارقطني701(،)11/والطبري(،)916رقم

الحديث.متروكوهو:بكرالهذليأبيعلىمدارهوالأثر

ماوعدكم".لكماللهأنجز"هل،هـ")جفي
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مالكأبيعنالسديإسماعيلعننصر"بنأسباط"تفسيروفي

مسعودابنعبئالهمدانيمرةوعنعبا!،ابنعنصالحوأبي

أما":فقال(ئةدولاقزوجوههخيزهقولاوزياد!لمحسئتىأخسنوالفذين!)

القتر:وأما،النهوجهإلىفالنظر:الزيادةوأما،فالجنة:الحسنى

.فالسواد")1(

بنواسماعيلسعدبنوعامرليلىأبيبنعبدالرحمنوقال

سابطبنوعبدالرحمنمزاحمبنوالضحاك،السديعبدالرحمن

البصريوالحسنالمسيببنوسعيدوقتادةالسبيعيوأبوإسحاق

الجنة،:الحسنىجبر:بنومجاهدعباسابنمولىوعكرمة

.)2(اللهوجهإلىالنظر:والزيادة

ولاقتروجوههميزهق)ولا:الآيةفيالسلفمنواحدغيروقال

صحيحة.بذلكوالأسانيد،إليهالنظربعد:26[أيونس/ذلة7(

علىدل؛الجنةهيالتيالحسنىعلىالزيادةسبحانهعطفولما

بالمغفرةالزيادةفسرومن،عليهازائدوقدر،الجنةوراءاخرأمرألها

وتعالى.تباركالربرؤيةلوازممنفهو،)3(والرضوان

)1(

)2(

)3(

حاتم.ابيابنعن)787(رقمالاعتقادأصولشرحفياللالكائيذكره

364(.وص)935السلسلةهذهعنالكلامتقدمكما،ضعيفوسنده

224(،214،216،217،221،223،)802،رقمقطنيللدارالرؤية:انظر

وشرح)7/916(،شيبةأبيلابنوالمصنف701()11/501-والطبري

897(.)978-الاعتقاداصول

=والطبري)34301(،رقم)6/4591(تفسيرهفيحاتمابيابنأخرجه
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ص!يكسبونئا؟لؤاقلوبهمعكرانبلكل):تعالىقوله:الرابعالدليل

.[1-415/]المطففين!(ثمحضلونئؤمذزئهئمعنإضهم

الكفارعقوبةأعظممنجعلسبحانهأله:بهاالاستدلالووجه

ولم،المؤمنونيرهلمفلو،كلامهوسماع،رؤيتهعنمحجوبينكونهم

الحجةبهذهاحتجوقد،عنهمحجوبينأيضاكانواكلامهيسمعوا

:قالالمزنيعنوغيرهالطبريفذكره،الأئمةمنوغيرهنفسهالشافعي

ئؤميئزئهتمعنإضهئ!)ص:عزوجلقولهفييقولالشافعيسمعت

يومرئهميروناللهأولياءأنعلىدلالة"فيها:قال!(ثمخبىدون

")1(.القيامة

حضرت:قالسليمانبنالربيعحدثناالأصمحدثنا:الحاكموقال

ماتقول:فيهاالصعيدمنرقعةجاءتهوقد،الشافعيإدريسبنمحمد

فقال!(ثمخويونئؤمذربهتمعنإضهم)ص:وتعالىتباركاللهقولفي

ناعلىدليلهذافيكانالسخطفيهؤلاءحجبأنلما:الشافعي

؟تقولوبه،أباعبداللهيا:فقلت:الربيعقال.الرضىفييرونهأولياءه

لما=اللهيرىألهإدريسبنمحمديوقنلولم،اللهأدينوبه،نعم:قال

."عزوجلعبدالله

)1(

حسن.وسنده.مجاهدعن(1801/)1

.08()9برقمالاعتقادأصولشرحفيالطبرياللالكائيأخرجه
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أيضا.الأصمطريقمن")1(السنةشرح"فيالطبريورواه

:يقولالحسينبنمحمدبنأحمدسمعت:الرازيأبوزرعةوقال

]131/ا[كلهمالخلقيرىهل،عبدالحكمبنعبداللهبنمحمدسئل

إلايراهليسمحمد:فقالوالكفار؟المؤمنون:القيامةيومربهم

اللهيقول:فقالالرؤيةعنالشافعيوسئلمحمد:قال.المؤمنون

نأعلىدليلهذاففي!(ئمحويونيزمذزئهت!عنا!هم)ص:عزوجل

.")2(عزوجلاللهعنيحجبونلاالمؤمنين

فصل

!(ولدئنامزيهفيهايشاءونفاالم):عزوجلقوله:الخامسوالدليل

.35[]ق/

مالك:بنوأنسطالبأبيبنعليقال]171/ب[:)3(الطبريقال

وهببنزيد:التابعينمنوقاله،عزوجلاللهوجهإلىالنظرهو

.)4(

.وعيره

)1(

)2(

)3(

)4(

464(.)4/الوسيطتفسيرهفيالواحديواخرجه)883(،رقم

)081(.رقمالاعتقاداصولشرحفياللالكائياخرجه

خطأ.وهو"الطبراني"،"ا،د":فيووقع"ج"،منسقط

813(.812،)811.رقم)3/946(الاعتقادأصولشرحانظر
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فصل

يذركوهوالأبفحرتذر!هلاا:عزوجلقوله:السادسالدليل

.[301/الأنعامأالأتصر(

شيخناقرروقد،النفاةادلةمنفإلهعجب)1(،بهذاوالاستدلال

يحتجلاألهألتزمأنا:ليوقال،وألطفهتقريرأحسنبهالاستدلالوجه

مايدلالدليلذلكوفيإلآ؛باطلهعلىصحيححديبااوبآيةمبطل

علىمنهاأدلالرؤيةجوازعلىوهيالآيةهذهفمنها،قولهنقضعلى

نأومعلوم،التمدحسياقفيذكرهاإلماسبحانهاللهفإنامتناعها،

فليسالمحضالعدموأما،الثبوتيةبالأوصافيكونإلماالمدح

أمزاتضمنإذابالعدمتعالىالربيمدحوالما،بهيمدحفلا،بكمال

وجوديا:

القيومية.كمالالمتضمنوالنومالسنةبنفيكمدحه

.الحياةكمالالمتضمنالموتونفي

.القدرةكمالالمتضمنوالاعياءااللغوبونفي

ربوبيتهكمالالمتضمنوالظهيروالولدوالصاحبةالشريكونفي

.وقهرهوالهيته

.وغناهصمدئتهلكمالالمتضمنوالشربالأكلونفي

"."هـ":"اعجب)1(في
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عنوغناهتوحيدهكمالالمتضمنإذنهبدونعندهالشفاعةونفي

خلقه.

.وغناهوعلمهعدلهكمالالمتضمنالطلمونفي

علمهكمالالمتضمنعلمهعنشيءوعزوبالنسيانونفي

واحاطته.

وصفاته.ذاتهلكمالالمتضمنالمثلونفي

المعدومفإنثيوتيا،أمرايتضمنلامحضبعدميتمدحلمولهذا

هويشتركبأمرالكامليوصفولا،العدمذلكفيالموصوفيشارك

الأنعام/ألأبضر(ألاتررصها:بقولهالمرادكانفلو؛فيهوالمعدوم

لمشاركة؛كمالولامدحذلكفييكنلم،بحاللايرىأله301(

الابصار،تدركهولايرىلاالصرفالعدمفإن،ذلكفيلهالمعدوم

المحض.العدمفيهيشاركهبمايمدحأنيتعالىجلالهجلوالرب

فيالمعنىكانكمابهيحاطولا،يدركولايرىألهالمعنىفإذا،

كليعلمأده61(،أيونس/(ذرؤمثقالمنزفيعنيغزبوما):قوله

شيء.

.القدرةكاملأله،38(أق/لغوب(ومامسناير):قولهوفي

.العدلكاملأله،(94/الكهفأأصها(يظلورلبثولا):قولهوفي

كاملأله255[،البقرة/أ(لؤمولاسنهيوتأضذهلا):قولهوفي

القيومية.

961



وأنه،عظمتهغايةعلىيدلالأبصمر(لاتذر!ها:تعالىفقوله

الادراكفإن،بهيحاطبحيثلايدركلعظمتهوأنهشيء،كلمناكبر

تعالى:قالكما،الرؤيةعلىزائدقدروهوبالشيء،الاحاطة:هو

]الشعراء/(رتقال!لمذكونإناموسى+أضخبقالأتضعانت!؟ءافلئا)

لمذ!ن(إنا):بقولهميريدواولم،الرؤيةموسىينففلم61-62[،

إياهمادراكهمنفى-عليهوسلامهاللهصلوات-موسىفإن؛إنالمرئئون

)ولقذ:بقولهدركهملايخافأئهسبحانهاللهوأخبر()!:بقوله

در؟تخفلايبسمااتشرفىطريمالهئمفاضخرتلببادىا!اشرموصيإكأؤحينا

الاخرمعيوجدمنهماكلوالادراكفالرؤية.77[]طه/!(تخشئولا

وهذا،بهيحاطولايعلمكما،يدركولايرىتعالىفالرفي،وبدونه

الاية.منوالأئمةالصحابةفهمتهااديهو

"الاتذر!هعنهما-:الله-رضي1721/ب[عباسابنقال

.الأبصار")1(بهلاتحيط[301]الأنعام/الأبضر(

.الأبصار")2(تدركهأنمنأعظمهو":قتادةوقال

عظمته،منبهأبصارهمتحيطولااللهإلىينظرون":عطيةوقال

يذركالأبفخروهولاتذرصها:تعالىقولهفذلك،بهميحيطوبصره

.)3("الاتصر(

)1(

)2(

)3(

".بالملكأحدبصر"لايحيط:بلفظ)7/992(تفسيرهفيالطبرياخرجه

جدا.ضعيفوسنده

صحيح.وسنده992()7/الطبريأخرجه

العوفي.هووعطية291(.)92/تفسيرهفيالطبريأخرجه



تدركهولا،عيانابأبصارهم-وتعالىتبارك-ربهميرونفالمؤمنون

اللهيوصفأنجائزغيركانإذ،بهتحيطلاأنهابمعنى،أبصارهم

وهكذا،محيطشيءبكلوهو،بهيحيطشيئابأن]132/أ[عزوجل

يعلموهكذا،بكلامهولايحيطون،خلقهمنشاءمنكلامهيسمع

بعلمه.ولايحيظون،علمهمماالخلق

لتسا:تعالىبقولهالصفاتنفيعلىاستدلالهمهذاونظير

كثرةعلىالأدلةأعظممنوهذا11[،]الشورى/(لثىءءكمثله

لهيكنلموسعتهاوعظمتهالكثرتهاوأنها،جلالهونعوتكمالهصفات

أولىالمحضالعدملكانالصفاتنفيبهاأريدفلووىالافيها،مثل

القائل:قولمنيفهمونإنماالعقلاءجميبعأنمع،منهالمدحبهذا

عنتميزقدأنه=مثلولاشبيهولانظير،لهوليسلهمثللافلان

ونعوتهأوصافهكثرتوكلما،فيهالايشاركونهونعوتبأوصافالناس

كمثلهءليشا:تعالىفقوله،أضرابهمشابهةعنوبعد،أمثالهفات

وصفاته.نعوتهكثرةعلىشيءأدلمنلثفء(

شيءأدذمن1[30الأبضر(]الأنعام/تدرصةلاا:تعالىوقوله

.يدركولايرىأئهعلى

اذشوىثم2ائاسئهفىوالأزضالشموتظقألذىهو):تعالىوقوله

وهويخآئغ!جوماالش!كمنينزلومامنهايخرجوماالأزضفىيلجمايغلوالعئىسكل

شيءأدلمن4[،]الحديد/!(بصيرلغهكونيماوأدئهكضتتممااينمعكز

بلذاتهفييخلقهملمفإنه؛لخلقهالربمباينةعلى



وهو،عرشهعلىباستوائهعنهمبانثم،ذاتهعنخارجا)1(خلقهم

وقدرةعلمابهمويحيط،بصرهوينفذهمويراهم،عليههممايعلم

.كانواأينمامعهمسبحانهكونهمعنىفهذا،وبصراوسمعاوإرادة

نذرصهلام!:قولهبينومعنىلفظاالمقابلةهذهحسنوتأمل

يتعالىلعظمتهسبحانهفإنه.[301]الأنعام/الأتصر(يذركوهوألأبضر

تخفىفلاالأبصاريدرلبوخبرتهوللطفه،بهوتحيطالأبصارتدركهأن

قربه،فيالعالي،عظمتهفياللطيف،لطفهفيالعظيمفهو،عليه

ألبصحير(ألمسميعهولثىء!صكمثلهليساالذي،علوهفيالقريب

اللطيفوهوالاتصريذركرهوألأبشرنذرصهلاا11[،]الشورى/

.[301]الأنعام/!(الخبير

فصل

(!ناظزهربهاإلى!ناضر"يؤمذوصه):عزوجلقوله:السابعالدليل

مواضعهاعنتحريفهامنالآيةهذهأجرتإذاوأنت22-23[،القيامة/1

نداءمناديةوجدتهامنها=أرادفيماسبحانهبهاالمتكلمعلىوالكذب

إلاأبيتوإن،القيامةيومبالأبصارعيانايرىسبحانهاللهأن:صريحا

والجنةالمعادنصوصفتأويل،تأويلاالمحزفونيسميهالذيتحريفها

كلوتأويلتأويلها،منأربابهعلىأسهلوالحسابوالميزانوالنار

نأالأرضوجهعلىمبطليشاءولا،كذلكوالسنةالقراننمتضمنه

السبيلمنذلكإلىوجدإلامواضعهاعنويحرفهاالنصوصيتأول

"أ"فقط.)1(من
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الدينأفسدالذيوهذا،النصوص]173/ب[هذهمثلمتأولوجدهما

والدنيا.

وتعديته،الايةهذهفيمحلههوالذيالوجهإلىالنظرواضافة

علىتدلقرينةمنالكلامواخلاء،العيننظرفيالصريحة""إلىبأداة

حقيقته،خلافب"إلى"المعدىالوجهإلىالمضافبالنظرالمرادأن

فيالتيالعيننظربذلكأرادسبحانهاللهأنفيصريح-وموضوعه

بحسباستعمالاتعدةلهالنظرفإن،جلالهجلالربنفسإلىالوجه

بنفسه:وتعديهصلاته

أنظرونجا):تعالىكقوله،والانتظارالتوقف:فمعناهبنفسهعديفإن

.(31]الحديد/(لؤكئممننقبش

أولز):تعالىكقوله،والاعتبارالتفكر:فمعناه"ب"فيعديوإن

.[581/لأعرافا](لأزضواألئممنؤتملكوتفىشبلروأ

تعالى:كقولهبالأبصارالمعاينة:فمعناهب"إلى"عذيوإن

الوجهإلىاضيفاذافكيف99(،]الأنعام/(أثمرإذاثمرهإكاانظرو)

البصر؟محلهوالذي

ربهاإلىنظرت":الحسنعن،مباركأنبأنا:هارونبنيزيدقال

.")1(بنورهفنضرتوتعالىتبارك

تفسيرهفيوالطبري)947(،رقمالسنةفيأحمدبنعبداللهاخرجه)1(

رقمالرؤيةفيوالدارقطني)585(رقمالشريعةفيوالاجري)92/291(

وغيرهم.،)217(

حسن.وسنده
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وأئمةوالتابعينوأصحابهع!يمالئبيتفسيرالشنيأيهاالانفاسمع

الآية.لهذهالاسلام

حدثنامحمد،بنإبراهيمحدثنا:"تفسيره"فيمردويهابنقال

،الصباحبنمحمدحدثنا،الهيثمبنيزيدحدثنا،أحمدبنصالح

عن،فاختةأبيبنثويرعن،سفيانحدثنا،المقدامبنمصعبحدثنا

اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-]133/ا[عمربنعبداللهعن،أبيه

والحسنالبهاءمن":قالناضر"!(وص!يؤبؤ):تعالىقولهفي!شيم

.()1"عزوجلاللهوجهفي:قال.32[/]القيامة!(ناظنركاإك)

إلىتنظر":قالركاص،ظز!(إك)عباسابنعن:صالحأبووقال

.ربها")2(وجه

ركاإك)،("النعيم"من:قال!(ناضر"يؤمؤوص!):عكرمةوقال

عباسابنعنحكىثمنظرا"،ربهاإلى"تنظر:قال!()3(ص،ظز

")4(.مثله

)1(

)2(

)3(

)4(

ثوير.ضعفوعلته.ضعيفسنده

مرفوعا.لايثبتوهوص)323-324(.فيالحديثهذاأصلوتقدم

صالح.ابيطريقمنعليهأقفلم

ابنعنكلاهماوعكرمة،أبيهعنعبدالصمدفرواه،صالحابوتوبعوقد

.نحوهعباس

)997(.رقمواللالكائي)588(،رقمالشريعةفيالآجريأخرجه

"ج".منسقط"ناظرة"إلى"عكرمة"قالقولهمن

ابن=عن)408(:رقمواللالكائي)588(،رقمالشريعةفيالآجرياخرجه



والحديث.السنةاهلمنمفسركلقولوهذا

فصل

فمتواترة،الرؤيةعلىالدالةوأصحابهع!يمالنبيعنالأحاديثوأما

وجرير،الخدريسعيدوأبو،()1هريرةوأبوالصديقبكرأبوعنهرواها

مسعودبنوعبدالله،الروميسنانبنوصهيب،البجليعبداللهابن

حاتمبنوعدي،الأشعريموسىوأبو،طالبأبيبنوعلي،الهذلي

الأسلمي،الحصيببنوبريدة،الأنصاريمالكبنوأنس،الطائي

الباهلي،امامةوأبو،الأنصاريعبداللهبنوجابر،العقيليرزينوأبو

بنوعبدالله،المومنينأموعائشةياسر،بنوعمار،ثابتبنوزيد

،اليمانبنوحذيفة،الفارسيوسلمان،رويبةبنوعمارةعمر،

-موقوفوحديثه-العاصبنعمروبنوعبدالله،عباسبنوعبدالله

وحديثه-عبيدبنوفضالة،عجرةبنوكعبكعب،بنوأبي

مسمى.غيرع!يمالنبيأصحابمنورجل-،موقوف

وتلمها،والسننوالمسانيدالصحاحمنأحاديثهمسياقفهاك

وضيقوالتبديلبالتحريفلاالصدر،وانشراحوالتسليمبالقبول

منربهوجهإلىيكنلمبهاكذبفمنبها؛ولاممذب،العطن

)1(

ضعيف.العدنيأبانبنالحكمبنإبراهيمفيه،ضعيفوسنده،عباس

.الأولبالشطرعكرمةعنثابتلكنه

)586،587(والاجري)481(،رقمالسنةفياحمدبنعبداللهأخرجه

وغيرهم.8()30واللالكائي

".هريرة"وأبو:هـ""ا،فيليس
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المحجوبين.منالقيامةيومعنهوكان،الناظرين

بنإبراهيمحدثنا:أحمدالامامفقال:الصديقبكرأبيحديثفأما

حدثني:قالالمازنيشميلبنالنضرحدثني:قال،الطالقانيإسحاق

عنالعدويوالانعننوفلبنالبراءهنيدةابوحدثني:قالنعامةابو

اللهرسول"أصيح:قال-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبيعنحذيفة

ضحكالضحىمنكانإذاحتى،جلسثمالغداةفصلىيومذاتلمجم

،والمغربوالعصرالالمولىصلىحتىمكانهجلسثم،ع!يهاللهرسول

فقال،أهلهإلىقامثم،الآخرةالعشاءصلىحتىيتكلملاذلككل

لمشيئااليومصنع؟شأنهماع!يماللهرسولتسألالا:بكرلأبيالناس

أمرمنكائنهوماعليعرض،"نعم:فقال،فسأله:قال،قطيصنعه

واحد،صعيدفيوالآخرونالأولونفجمع،الآخرةوأمرالدنيا

يلجمهم،يكادوالعرقلمجمادمإلىانطلقواحتىبذلكالناسففظع)1(

إلىلنااشفع،عزوجلاللهاصطفاكوأنت،البشرأبوانتآدميا:فقالوا

أبيكم؛بعدأبيكمإلىانطلقوا،لقيتمالذيمثللقيتلقد:قال،ربك

علىعئزنوءالإتجرهيصوءالودؤعادماضطمعالله!إن!و:نوحإلى

:فيقولون،ع!ي!نوحالىفينطلقون:قال33[/عمران]ال!(الفلمين

ولم،دعائكفيلكواستجاباللهاصطفاكفأنت،ربكإلىلنااشفع

،عنديذلكمليس:فيقولديازا،الكافرينمنالأرضعلىيدع

"."ب،ج،د،هـ(":"فقطع)1(في
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إبراهيم،إلىفينطلقون،خليلااتخذهاللهفإنغ!يمإبراهيمإلىانطلقوا

عزوجلاللهفإن؛محك!يمموسىإلىانطلقوا،عنديذاكمليس:فيقول

إلىانطلقواولكن،عنديذلكليس:غ!يمموسىفيقول،تكليماكلمه

الموتى،ويحييوالأبرصالأكمهيبرىءكانفإله!يومريمبنعيسى

إلىادم)1(،ولدسيدإلىانطلقوا،عنديذاكمليس:عيسىفيقول

جبريلفيأتيفينطلق:قال،عزوجلربممإلىلكمفليشفع،لمجمممحمد

بهفينطلق،بالجنةوبشرهلهائذن:عزوجلاللهفيقولوتعالىتباركربه

رأسك،ارفع:عزوجلاللهويقول،جمعةقدرساجذافيخرع!يمجبريل

خررئهوجهإلىنظرفإذارأسهفيرفع:قال،تشفعواشفع،يسمعوقل

راسكارفع]134/أ[:عزوجلاللهفيقول،اخرىجمعةقدرساجدا

جبريلفيأخذساجداليقعفيذهب:قال،تشفعواشفع،يسمعوقل

قط،بشرعلىيفتحهلمشيئاالدعاءمنعليهعزوجلاللهفيفتحبضبعيه

تنشقمنواولفخر،ولاادمولدسيدخلقتنيرباي:فيقول

أكثرالحوضعلىليردإلهحتىولافخر،القيامةيومعنه)2(الأرض

:يقالثم،فيشفعونالصديقينادعوا:يقالثم،وأيلةصنعاءبينمما

الخمسةومعهوالنبي،العصابةومعهالنبيفيجيء:قال،الأنبياءادعوا

الشهداءادعوا:يقالثم17/ب[]هأحد،معهوليسوالنبي،والستة

اللهيقول:قال،ذلكالشهداءفعلتفإذا:قال،أرادوالمنفيشفعون

شيئا،بييشركلاكانمنجنتيادخلواالراحمينأرحمأنا:عزوجل

)1(

)2(

".القيامةيومعنهالأرضتنشقمناول"فإنه"ادم"بعدالمسندفيجاء

،د،هـ"."جوالمسندمن
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هلالئارفيانظروا:عزوجلاللهيقولثم:قال،الجنةفيدخلون:قال

فيقولرجلا،الئارفيفيجدون:قالقط؟خيراعملأحدمنتلقون

فيالناسأسامحكنتائيغيرلا،:فيقولقط؟خيراعملتهل:له

ثم،عبيديإلىكإسماحهلعبدياسمحوا:عزوجلاللهفيقول،البيع

لا،:فيقولقط؟خيراعملتهل:لهيقولرجلاالنارمنيخرجون

إذاحئىاطحنونيثمبالنارفأحرقوني،متإذاولديأمرتقدأنيغير

لافوالله،الريحفيفأذرونيالبحرإلىبيفاذهبواالكحلمثلكنت

ذلك؟فعلتلم:لهعزوجلاللهفقالأبدا،العالمينرفيعليئيقدر

أعظمملكإلىانظر:عزوجلاللهفيقول:قال،مخافتكمن:قال

وأنتبيأتسخر:فيقول:قال،أمثالهوعشرةمثلهلكفإن،ملك

.")1(الضحىمنمنهضحكتائذيوذلك:قال،الملك

صحيحهفيحبانوابن(،)1/4-همسندهفيأحمدأخرجه)1(

فيعاصمابيوابن)443(رقمصحيحهفيعوانهوابو6476(،)14/رقم

وغيرهم.)76(رقممسندهفي)815(والبزارالسنة

وأباوالانيذكرالممرفوعاحذيفةعنهنيدةأبيعنالجريريورواه-

بكر(.

091(.)1/عللهفيالدارقطنيذكره

".ثابتغير"والحديث:الدارقطنيقال

734(.)2/التوحيدكمافي"،الحديثصح"إن:خزيمةابنوقال

ثم."..غريببخبرالأزديمحمدبنعبدالله"أخبرنا:حبانابنوقال

التفرد.مرادهولعل:قلت،ساقه

وغيرهما.عوانةوابوحبانابنصححهوالحديث

واحتملوه".بالنقلالعلماهلجلةمنجماعةرواه..".:البزاروقال
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أبيعن")1(الصحيحين"ففي:سعيدوابيهريرةابيحديثوأما

رسولفقال؟القيامةيومربنانرىهلاللهيارسول:قالواأناساأنهريرة

يارسوللا:قالواالبدر؟ليلةالقمررؤيةفيتضارون"هل:ع!ي!الله

)2(-
:قالوا؟سحابدونهاليسالشمسرؤيهفيتضارونهل:قال،الله

من:فيقولالقيامةيومالناساللهيجمع،كذلكترونهفإنكم:قال،لا

منويتبع،الشمسالشمسيعبدكانمنفيتبع،فليتبعهشيئايعبدكان

الطواغيت،الطواغيتيعبدكانمنويتبعالقمر،القمريعبدكان

غيرصورةفيوتعالىتباركاللهفيأتيهم،منافقوهافيهاالأمةهذهوتبقى

هذا،منكباللهنعوذ:فيقولون،ربكمأنا:فيقولط،يعرفونالتيصورته

فيعزوجلاللهفيأتيهم،عرفناهربناجاءفإذاربنا،يأتيناحتىمكاننا

فيتبعونه،ربناأنت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،يعرفونالتيصورته

يجيز،منأولوأمتيأنافاكون،جهنمظهرانيبينالصراطويضرب

سلم،سلماللهم:يومئذالزسلودعوى،الرسلإلآيومئذيتكلمولا

قالوا:؟السعدانرأيتمهل،الشعدانشوكمثلكلاليبجهنموفي

قدريعلملاألهغيرالسعدانشوكمثلفإنها:قال،اللهيارسولنعم

الموبقفمنهم،بأعمالهمالناستخطف،عزوجلاللهإلاعظمها

بينالقضاءمناللهفرغإذاحتىينجو،حتىالمجازىومنهم،بعمله

نأالملائكةأمرالئار،أهلمنأرادمنبرحمتهيخرجأنوأراد،العباد

)1(

)2(

.()182رقمومسلم07(،0و4062و)773رقمالبخاري
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يرحمهأناللهأرادممنشيئاباللهيشركلاكانمنالنارمنيخرجوا

ابنمنالنارتأكلالسجود،بأثرفيعرفونهم،اللهإلآلاإله:يقولممن

فيخرجون،السجودأثرتاكلأنالنارعلىاللهحرم،السجوداثرإلآادم

منهفينبتون،الحياةماءعليهم]176/ب[فيصبامتحشواقدالنارمن

العباد،بينالقضاءمناللهيفرغثم،السيلحميلفيالحبهتنبتكما

الجنة-دخولاالجنةأهلاخروهو-النارعلىبوجههمقبلرجلويبقى

ريحهاقشبنيقدفإلهالنار،عنوجهيأصرفربأي:فيقول

تباركاللهيقولثم،يدعوهأنماشاءاللهفيدعوذكاؤها،وأحرقني

لا:فيقول13/أ[]ه؟غيرهتسألأنذلكفعلتإنعسيتهل:وتعالى

وجههاللهفيصرف،شاءماومواثيقعهودمنربهفيعطي،غيرهأسألك

ثم،يسكتأناللهشاءماسكتوراها،الجنةعلىأقبلفإذا،النارعن

أعطيتقدأليس:اللهفيقول،الجنةبابإلىقدمنيربأي:يقول

ادمابنياويلكاعطيتك؟الذيغيرتسالنيلاومواثيقكعهودك

نإعسيتفهل:لهيقولحتىاللهفيدعوربأيفيقول!أغدركما

اللهشاءماربهفيعطي،وعزتكلا:فيقول؟غيرهتسألأنذلكاعطيتك

الجنةبابعلىقامفإذا،الجنةبابإلىفيقدمهومواثيقعهودمن

نأاللهشاءمافسكت،والسرورالخيرمنفيهامافرأىالجنةلهانفهقت

له:وتعالىتباركاللهفيقول،الجنةأدخلنيربأييقولثم،يسكت

ويلان؟أعطيتغيرمالاتسألأنومواثيقكعهودكأعطيتقدأليس

يزالفلا،خلقلشأشقىأكونلا،ربأي:فيقول!أغدركماادمابنيا

فإذا،الجنةأدخل:قالمنهاللهضحكفإذا،منهاللهيضحكحتىيدعو

:فيقولليذكرهاللهأنحتىويتمنىربهفيسأل،تمنه:لهاللهقالدخلها
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ذلكلك:عزوجلاللهقال،الأمانيبهانقطعتإذاحتى،وكذاكذامن

".معهومثله

منعليهلايردهريرةأبيمعالخدريوأبوسعيد:يزيدبنعطاءقال

الرجللذلكقالعزوجلاللهإن:أبوهريرةحدبإذاحتىشيئاحديثه

قالأباهريرة،يامعهأمثالهوعشرةأبوسعيد:قالمعه""ومثله

أبوسعيد:قالمعه"ومثلهلك"ذلك:قولهإلآماحفظت:أبوهريرة

قال"أمثالهوعشرةلك"ذلك:قولهع!يماللهرسولمنحفظتأنيأشهد

الجنة.دخولاالجنةأهلاخرالرجلوذلك:أبوهريرة

عنه-اللهرضي-الخدريسعيدأبيعنأيضا")1("الصحيحينوفي

يومربنانرىهل،اللهيارسول:قالوا!ك!ييهاللهرسولزمنفيناساأن

الشمسرؤيةفيتضارونهل،نعملمجير:اللهرسولقال؟القيامة

ليلةالقمررؤيةفيتضارونوهل؟سحابمعهاليسصحوابالظهيرة

ما:قال؟اللهيارسوللاقالوا:؟سحابفيهاليسصحواالبدر

فيتضارونكماإلآ؛القيامةيوموتعالىتباركاللهرؤيةفيتضارون

كانتماأمةكللتتبع،مؤذنأذنالقيامةيومكانإذاأحدهما،رؤية

إلآوالأنصابالأصناممناللهغيريعبدكانممنأحايبقىفلاتعبد،

وفاجر،برمناللهيعبدكانمنإلآيبقلمإذاحتى،النارفييتساقطون

:قالوا؟تعبدونكنتمما:لهمفيقالاليهودفيدعى،الكتابأهلوغير

صاحبةمناللهاتخذماكذبتم:فيقال،اللهابنعزير1771/ب[نعبدكنا

الاإليهمفيشارفاسقنا،ياربعطشنا:قالوا؟تبغونفماذاولد،ولا

.()183رقمومسلم07(،0)1رقمالبخاري)1(
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بعضا،بعضهايحطمسرابكأنهاالئارإلىفيحشرون؟تردون

كنتمما:لهمفيقال،النصارىيدعىثمالنار،فيفيتساقطون)1(

اتخذماكذبتم:لهمفيقال،اللهابنالمسيحنعبدكئا:قالوا؟تعبدون

ياربناعطشنا:فيقولون؟تبغونماذا:فيقالولد،ولاصاحبةمنالله

كأنهاجهئمإلىفيحشرون؟تردونألاإليهمفيشار:قالفاسقنا،

إلايبقلمإذاحتى،النارفيفيتساقطونبعضا،بعضهايحطمسراب

فيوتعالىسبحانهالعالمينربأتاهم،وفاجربرمناللهيعبدكانمن

ماأمةكللتتبع؟تنتظرونفما:قال.فيهارأوهالتيمنصورةأدنى

ولمإليهمماكناأفقرالدنيافيالناسفارقناربنايا:قالواتعبد،كانت

باللهنمثركلامنكباللهنعوذ:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،نصاحبهم

هل:فيقوليئقلبأنليكادبعضهمإنحتى-ثلاثاأو-مرتينشيئا

يبقىفلاساقعنفيكشف،نعم:فيقولونبها؟تعرفونهايةوبينهبينكم

منيبقىولابالسجود،لهاللهأذنإلانفسهتلقاءمنللهيسجدكانمن

نأأرادكلما،واحدةطبقةظهرهاللهجعلإلاورياءائقاءيسجدكان

فيتحولوقد،رؤوسهم]136/أ[يرفعونثم،قفاهعلىخريسجد

أنت:فيقولون،رئكمأنا:فيقول،مرةأؤلفيهارأوهالتيصورته

اللهيارسول:قيل،الشفاعةوتحلجهنمعلىالجسريضربثم،ربنا

وحسكوكلاليب،خطاطيففيهمزلةدحض:قالالجسر؟وما

كطرفالمؤمنونفيمر-الشعدانلهايقالشويكةفيهابنجدتكون-

والزكاب،الخيلوكأجاويدوكالطير،،وكالزيج،وكالبرق،العين

.بعدهمامثلهوكذلك،""فيتسابقون:"أ"حاشيةعلىنسخةفي)1(
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إذاحتى،جهئمنارفيومكدوش!،مرسلومخدوثز،مسلمفناج

بأشدأحدمنمنكممابيدهنفسيفوالذيالنار،منالمؤمنونخلص

الذينلاخوانهمالقيامةيومللهالمؤمنينمنالحقاستيفاءفيللهمناشدة

فيقال،ويحجونويصلونمعنايصومونكانواربنا:يقولونالئار،في

خلقافيخرجونالنارعلىصورهمفتحرم،عرفتممنأخرجوا:لهم

ربنا:فيقولون،ركبتيهوالىساقيهأنصافإلىالنارأخذتقد،كثيرا

مثقالقلبهفيوجدتمفمنارجعوا:فيقول،أمرتناممنأحدفيهامابقي

لمربنا:يقولونثمكثيرا،خلقافيخرجون،فأخرجوهخيرمندينار

قلبهفيوجدتمفمنارجعوا:يقولثمأمرتنا،ممنأحدافيهانذر

ثمكثيرا،خلقافيخرجون،فأخرجوهخيرمندينارنصفمثقال

فمنارجعوا:يقولثمأحدا،أمرتناممنفيهانذرلمربنا:يقولون

ثم،كثيراخلقافيخرجون،فأخرجوهخيرمنذرةمثالقلبهفيوجدتم

لمإن:يقولالخدريأبوسعيدوكان-خيرافيهانذرلمربنا:يقولون

ذزهمثقاليظلملااللهإن):شئتمإنفاقرؤواالحديثبهذاتصدقوني

فيقول-[04]النساء/عظيما(اتجرائدئهمنويوثيضخعقهاحسنةتكوإن

ولم،المؤمنونوشفع،الئبيونوشفع،الملائكةشفعت:عزوجلالله

[]178/بمنهافيخرجالنارمنقبضةفيقبض،الراحمينأرحمإلأيبق

أفواهفينهرفيفيلقيهمحمماعادواقد،قطخيرايعملوالمقوما

حميلفيالحبهتخرجكمافيخرجون،الحياةنهر:لهيقالالجنة

إلىيكونماالشجر،إلىأوالحجرإلىتكونترونهاألا،السيل

فقالوا،أبيضيكونالظلإلىمنهايكونوما،وأخيضرأصيفرالشمس

فيكاللؤلؤفيخرجون:قال،بالباديةترعىكنتكأذكاللهيارسول
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اللهأدخلهمالذيناللهعتقاءهؤلاء:الجنةأهليعرفهمالخواتيمرقابهم

فماالجنةادخلوا:يقوللم،قدموهخيرولاعملوهعملبغيرالجنة

العالمين،منأحداتعطلمماأعطيتناربنا:فيقولون،لكمفهورأيتموه

منأفصلشيءوأفيياربنا:فيقولون،هذامنأفصلعنديلكم:فيقول

."أبدابعدهعليكماسخطفلارضائي:فيقولهذا؟

فصل

حديثمنففي"الصحيحين")1(:عبداللهبنجريرحديثوأما

جلوساكنا:قالعنه،حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيل

ربكمسترون"إنكم:فقالعشرةأربعليلةالقمرإلىفنظرلمجصالنبيمع

تغلبوالاأناستطعتمفإن،رؤيتهفيتضامونلاهذا،ترونكماعيانا

وسئخ):قرأثم،فافعلواالغروبوقبلالشمسطلوعقبلصلاةعلى

.93(]ق/!(الغروبوقتلألشفسطلوعقئلرئكمجمد

،الأوديإدريسبنعبداللهخالد:أبيبنإسماعيلعنرواه

وجرير،المحاربيمحمدبنالرحمنوعبد،القطانسعيدبنويحيى

عاصم،بنوعلي،بشيربنوهشيم،حميدبنوعبيدة،عبدالحميدابن

نمير،بنوعبدالله،أسامةوأبو،معاويةبنومروان،عيينةبنوسفيان

ومحمد،الجراحبنووكيععبيد،بنيعليوأخوهعبيد،بنومحمد

]مجالد[)2(،بنواسماعيل،هارونبنويزيد،والطفاوي،فضيلابن

)1(

)2(

)633(.رقمومسلم7996(،و0457و547و)952رقمالبخاري

)ا(ناسخكتبلذاخطأ،وهوخالد(أبيبن)إسماعيلالنسخجميعفيوقع

الاسم.هذااستغرابإلىإشارةوهو)كذا(،الاسمهذاعلى
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عمر،بنوورقاءحي،بنصالحبنوالحسنسعيد،بنوعنبسة

طريف،بنونصر،عبداللهبنسعيدالأغروأبو،رزيقبنوعمار

عطاء،بنويزيد،بكرابيأخوعياشبنوالحسنمحمد،بنوعمار

،المباركبنوعبدالله]137/أ[،الحجاجبنوشعبة،يونسبنوعيسى

وجعفر،سليمانبنومعتمرواقد،بنوحسين،السكريحمزةوأبو

علي،بنومندل،سفيانبنوهريمالمهاجر،بنوخداشزياد،ابن

القاسم،بنوعبدالغفارمرثد،بنوعمرو،عليبنحبان:وأخوه

،النعمانبنوعصام،مغولبنومالك،الجريريبشربنومحمد

وعبدالجبار،الهمدانيالأسودبنوعبيدة،الكنديالقاسمبنوعلي

،زائدةأبيبنزكريابنويحمى،هلالبنوالمعلى،العباسابن

بنوابان،حازمبنوسعيد،عيسىبنومحمد،محاربابنوالصباح

علي،بنوعثام،الجعفيسعدبنومسعود،النعمانبنوعمرو،ارقم

خالدابيبنإسماعيل:الاسمبهذارجلهناككانوان؛قالكماوهو

منه.طبقةأعلىفهو،هريرةابيعنيرويإلاانهالفدكي

منالنسقهذاعلىالأسماءهذهسردالمؤلفأنبدليل،اثبتهماوالصواب

فيالدارقطنياخرجهوايضا،الدارقطنيترتيببمثلللدارقطنيالرؤيةكتاب

حدثناالحضرميهارونبنمحمدحامدأبوثنا)145()85(وبرقمالرؤية

ومجالدوبيانخالدابيبنإسماعيلثناأبيثنامجالدبنإسماعيلبنعمر

يه.حازمابيبنقيسعن

فيوالشحامي)2922(،رقم031()2/الكبيرفيالطبرانيواخرجه

)2014(.رقمالسراجحديث

به.ابيهعنمجالدبنإسماعيلبنعمرعنطرقمن

الحديث.متروك:الكوفيالهمدانيهوإسماعيلبنوعمر
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يزيدبنومحمدالبرجمي،هارونبنوسنان،حبيببنوحسن

بنويعلى،مروانبنومحمد)1(،هاشمبنوعمرو،الواسطي

بنوسلأم،ديناربنوالحسن،راشدبنوشعيب،المحاربيالحارب

بنويعقوب،حنيفةأبيبنوحماد،الزبرقانبنوداود،مطيعأبي

بنومسيب،حفصابنمقاتلوأبو،سلمبنوحكام،حبيب]917/ب[

الجعفي،شمربنوعمرو،ثابتبنالنعمانوأبوحنيفة،شريك

،سنانأخوالبرجميهارونبنوسيف،الفقيميعبدالغفاربنوعمرو

مولىعطاءبنويزيد،الخمسبنسعيربنومالك،حبيببنوعائذ

بنوخالد،موسىبنوعبيدالله،العصرييزيدبنوخالد،عوانةأبي

مصقلة،بنورقبة،المهلببنيحيىوأبوكدينة،الطحانعبدالله

جرير،بنوعمرورجاء،بنومرجى،الرقيسليمانبنومعمر

8)2(
بنوخارجة،طهمانبنوابراهيمالسمسار،هاسمبنويحمى

وزيد،فروخبنوعبدالله-،شعبةشريك-عثمانبنوعبدالله،مصعب

تعاينونكماعزوجلربمم"ستعاينون:فقالوجوده،أنيسةأبيابن

ربمم"سترون:وقالالحناطوأبوشهابالقمر")3(.هذا

)1(

)2(

)3(

"ب":"هشام".في

خطأ.وهو"هشام""أ"حاشيةعلىونسخة"هـ"،في

اصولشرحفيواللالكائي)997(،رقمالايمانفيمندةابناخرجه

.()013رقمالرؤيةفيقطنيوالدار)826(،رقمالاعتقاد

صحيح.وسنده

)ستعاينونبقولهاسماعيلعنانيسةأبيبنزيد"جوده:الدارقطنيقال

(....ربكم
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سليمانبنومقاتلحكيمبنوعاصم،هرمبنوجاريةعيانا")1(.

:وأخوه،عمروبنوالوليد،جعفرأبيبنوالحسن،الرازيوأبوجعفر

بنويزيد،العنبريقرةبنعبداللهبنوعبدالسلامعمرو،بنعثمان

معن.بنوالقاسم،الهذيلبنوزفر،حيبنصالحبنوعلي،عبدالعزيز

منهم:جماعةقيسعنخالدأبيبنإسماعيلوتابع

وجرير،عبدالرحمنبنوطارقسعيد،بنومجالد،بشربنبيان

أبيبنقيسعنكفهم،المسيببنوعيسى،البجليجريربنيزيدابن

.جرير)2(عن،حازم

إسماعيلوشهدخالد،أبيبنإسماعيلعلىشهدواهؤلاءفكل

علىحازمأبيبنقيسوشهد،حازمأبيبنقيسعلىخالدأبيابن

رسولتسمعفكأئكمج!ي!اللهرسولعلىجريروشهد،عبداللهبنجرير

وشهدت،منهلأعينهمأقرشيءولا،لأفتهويبلغهيقولهوهوجميرالله

الصابئةوفروخوالباطنيةوالقرامطةوالرافضةوالفرعونيةالجهمية

التشبيهأهلمنوأئهذلك،اعتقدمنبكفرواليونانوالمجوس

كتابهناصروالله،وأهلهاللسنةعدوكلذلكعلىوتابعهم،والتجسيم

.الكافرونكرهولورسولهوسئة

)8996(.رقمصحيحهفيالبخارياخرجه)1(

)148(.إلى)96(رقممنالرؤيةفيالدارقطنيعندالطرقهذهعامةانظر)2(
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فصل

حديثمن"صحيحه")1(فيمسلمفرواه:صهيبحديثوأما

:قالصهيبعنليلىأبيبنعبدالرحمنعنثابتعنسلمةبنحماد

عزوجل:اللهيقول:قالالجنةالجنةأهلدخلإذا":ع!يماللهرسولقال

الجنةتدخلناألم،وجوهناتبيضألم:فيقولون؟أزيدكمشيئاتريدون

إليهمأحبشيئاأعطوافما،الحجابفيكشف:قالالنار؟منوتنجنا

كشتىأخسنوا)!لفذين:الآيةهذهتلاثم،عزوجلربهمإلىالنظرمن

.["26/]يونسوزياد!(

والتصديق.بالقبولنبيهمعنوتلقوهحمادعنلأئمةارواهحديثوهذا

فصل

بنمحمدحدثنا:الطبرانيفقالمسعود:بنعبداللهحديثواما

قالوا:"والحضرمي،حنبلبنأحمدبنوعبدالله]138/أ[الأزديالنضر

سلمةبنمحمدحدثنا،الحرانيكريمةأبيبنعبيدبنإسماعيلحدثنا

عمروبنالمنهالعنأنيسةأبيبنزيدعنعبدالرحيمأبيعنالحراني

بنعبداللهحدثنا،الأجدعبنمسروقعنعبداللهعنعبيدةأبيعن

يوملميقاتوالآخرينالأولينالله"يجمع:قال]018/ب[مسعود

فصلينتظرونالسماءإلىأبصارهمشاخصةسنةأربعينقياما،معلوم

إلىالعردشمنالغماممنظللفيعزوجلاللهوينزل:قالالقضاء،

خلقكمالذيربكممنترضواألمالناسأيها:مناديناديثم،الكرسي

)396(.صفيهالاختلافبيانوسيأتي)181(،رقم)1(
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أناسكليوليأنشيئايهتشركواولاتعبدوهانوأمركم،ورزقكم

ربكم؟منعدلاذلكأليس،الدنيافيويعبدونيتولونكانوامامنكم

فيويتولونيعبدونكانواماإلىقومكلفينطلق:قال،بلى:قالوا

منفمنهم،يعبدونكانواماأشباهلهمويمثل،فينطلقون:قال،الدنيا

منالأوثانوالىالقمر،إلىينطلقمنومنهم،الشمسإلىينطلق

عيسىيعبدكانلمنويمثل:قال،يعبدونكانواماوأشباهالحجارة

محمدويبقى،عزيرشيطانعزيرايعبدكانلمنويمثل،عيسىشيطان

انطلقكماتنطلقونلامالكم:فيقولعزوجلالربفيأتيهم،وأمته!يم

تعرفونههل:فيقولبعد،مارأيناهإلهالناإن:فيقولون:قالالئاس؟

:قالعرفناها،رأيناهإذاعلامةوبينهبينناإن:فيقولون؟رأيتموهإن

ساقعنيكشفذلكفعند،ساقهعنيكشف:فيقولونهي؟مافيقول

يريدونالبقركصياصيظهورهمقومويبقىسجدا،لهفيخرون

،سالمونوهمالسجودإلىيدعونكانواوقد،يستطيعونفلاالسجود

قدرعلىنورهمفيعطيهمرؤوسهمفيرفعونرؤوسكمارفعوا:يقولثم

يديه،بينيسعىالعظيمالجبلمثلنورهيعطىمنفمنهم،أعمالهم

النخلةمثلنورايعطىمنومنهم،ذلكمنأصغرنورايعطىمنومنهم

رجلاآخرهميكونحتىذلكمنأصغرنورايعطىمنومنهم،بيمينه

قدمهقدمأضاءفإذا،مزةويطفأ،مرةيضيءقدمهإبهامعلىنورهيعطى

النارفييمرحتىأمامهموتعالىتباركوالرب،قامطفيءواذا،فمشى

علىفيمرونمروا:ويقول:قال،مزلةدحضالسيفكحذأثرهفيبقى

،كالبرقيمرمنومنهم،العينكطرفيمرمنمنهم،نورهمقدر

ومنهم،الكوكبكانقضاضيمرمنومنهم،كالسحابيمرمنومنهم
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كشديمرمنومنهم،الفرسكشديمرمنومنهم،كالريحيمرمن

وجههعلىيحبو،قدمهإبهامعلىنورهأعطيالذييمرحتى،الرجل

وتصيب،رجلوتعلق،رجلوتخر،يدوتعلق،يدتخرورجليهويديه

ثم،عليهاوقفخلصفإذا،يخلصحتىكذلكيزالفلا،النارجوانبه

ذإبعدمنهانجانيإذأحدا،يعطلممااللهأعطانيلقدللهالحمد:قال

إليهفيعودفيغتسلالجنةبابعندغديرإلىبهفينطلق:قالرأيتها،

خلالمنالجئةفيمافيرى]181/ب[،،وألوانهمالجنةأهلريح

أتسأل:لهوتعالىتباركاللهفيقول،الجنةأدخلنيرل!:فيقول،الباب

لا،حجاباوبينهابينياجعلرب:فيقول!النار؟مننجيتكوقدالجنة

أماممنزللهيرفعأوويرى:قال،الجنةفيدخل:قال.حسيسهاأسمع

المتزل،ذلكأعطنيرب:فيقول،حلمإليهفيههوالذيكأنما،ذلك

أسألكلا،لاوعزتك:فيقول؟غيرهتسألأعطيتكهإنفلعلك:فيقول

أمامويرى،فينزلهفيعطاه:قالمنه؟أحسنيكونمنزلوأي،غيره

ذلكأعطنيربأي:قال،حلمإليهفيههوالذيكأنما،منزلا13(ذلك

:فيقول،غيرهتسألأعطيتكهإنفلعلك،عزوجلاددةفيقول،المنزل

فيعطى:قال،منهأحسنيكونمنزلوأي،غيرهأساللاوعزتكلا

حلم،إليههوكأنما،آخرمنزلذلكأماميرفعأوويرى:قال،فينزله

نإفلعلك:جلالهجلاللهفيقول،المنزلذلكأعطني:فيقول]913/أ[

-منزلوأي،غيرهأسأللاوعزتكلا:فيقول؟غيرهتسألأعطيتكه

اللهفيقول،يسكتثمفينزله،فيعطاه:قالمنه،أحسنيكون

منزلا".المنزل"ذلك"أ":حاشيةعلىنسخةفيمنزلأ":"ذلكقوله)1(
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استحييتك،حئىسألتكلقدرب:لهفيقول؟تسأللامالك:عزوجل

نأترضىألا:عزوجلاللهفيقولاستحييتك،حتىلكوأقسمت

أضعافها؟وعشرةأفنيتهايومإلىخلقتهايوممنذالدنيامثلأعطيك

قولهمنعزوجلالربفيضحك،العزةربوأنتبيأتستهزئ:فيقول

الحديثهذامنالمكانهذابلغإذامسعودبنعبداللهفرأيت:قال-

هذاتحدبسمعتكقد،عبدالرحمنأبايا:رجللهفقال،ضحك

سمعتإني:فقال،ضحكتالمكانهذابلغتكفمامرارا،الحديث

هذامنالمكانهذابلغكفما؛مراراالحديثهذاجميحدباللهرسول

لا:عزوجلاللهفيقول:قال-.أضراسهتبدوحتى،ضحكالحديث

الحق:فيقول،بالناسألحقني:فيقول.سل،قادرذلكعلىولكني

لهرفعالناسمندنىإذاحئى،الجئةفييرملفينطلق:قال،بالناس

:فيقول؟مالكرأسكارفع:لهفيقالساجدا،فيخر،درةمنقصر

منازلك،منمنزلهوإنما:لهفيقال،رئيليتراءىأوربيرأيت

:فيقول؟مالك،مه:لهفيقالللسجود،فيتهيأرجلا،يلقىثم:قال

عبا،خزانكمنخازنأناإئما:فيقول،الملائكةمنملاشأنكرأيت

:قال،عليهأنامامثلعلى،قهرمانألفيدفيتحت،عبيدكمن

مجوفة،درةفيوهو:قالالقصر،لهيفتححتىأمامهفينطلق

جوهرةيستقبلهمنها،ومفاتيحهاوأغلاقهاوأبوابهاشقائقها)1(،

بابا،سبعونفيهاجوهرةإلىتفضيجوهرةكلبحمراءمبطنةخضراء

تفضيجوهرةكلبحمراء،مبطنةخضراءجوهرةإلىيفضيبابكل

"ب،ج،د،هـ":"سقائفها".)1(في
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وأزواح،سررجوهرةكلفي،الاخرىلونغيرعلى)1(جوهرةإلى

منساقهامخيرى،حلةسبعونعليها،عيناءحوراءأدناهنووصائف

إعراضةعنهاأعرضإذامراتها،وكبدهمراتهكبدهاحللها،وراء

والله:لهافيقول،ذلكقبلكانتعما،ضعفاسبعونعينهفيازدادت

لقدوأنتوالله:لهوتقول،ضعفا]182/ب[سبعينعينيفيازددتلقد

فيقالفيشرف:قال،أشرف:لهفيقال،ضعفاسبعينعينيفيازددت

تسمعألاعمر.:فقالقال،بصرهينفذهعاممئةمسيرةملكك:له

أعلاهم؟فكيف،منزلاالجنةأهلأدنىعن،كعبياعبدأمابنمايحدثنا

اللهإن،سمعتأذنولاراتعينلاماالمؤمنيناميريا:كعبقال

ثم،والأشربةوالثمراتالأزواحمنماشاءفيهاداراجعلعزوجل

قراثم،الملائكةمنغيرهولاجبريللاخلقهمنأحدّيرهافلمأطبقها

(!يغملونبما؟نواج!إبماغينقرهمنلهماخفىمانفممىتغلمفلا):كعب

واراهماشاءبماوزينهما،جنتينذلكدونوخلق:قال،(17السجدة/أ

التيالذارتلكنزلعليينفيكتابهكانمن:قالثم،خلقهمنشاءمن

فماملكهفيفيسيرليخرجعليينأهلمنالرجلإنحتىأحديرهالم

بريحهفيستبشرونوجههضوءمندخلهاإلآالجنةخيممنخيمةتبقى

فيليسيرخرجقدعليينأهلمنرجلهذا،الريحلهذهواها:فيقولون

فاقبضها،استرسلتقدالقلوبهذه،كعبياويحك:فقال،ملكه

منيبقىمالزفرةالقيامةيوملجهئمإنبيدهنفسيوائذي:كعبفقال

اللهخليلإبراهيمإنحتىلركبتيهخرإلأمرسلنبيولا،مقربملك

هـ".د،،ج،"بمن"جوهرة"إلىبابا"سبعون"فيهاقولهمن)1(
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إلىنبئاسبعينعمللككانلوحتى،نفسينفسيرب"1(:يقول

تنجو")2(.لاألكلظننتعملك

أحمدبنكعبداللهالسنةفيالمصنفونرواه،حسنكبيرحديثهذا

صاعد،ابنعنرواه"الرؤية")3(،كتابفيوالدارقطنيوالطبراني

)1(

)2(

)3(

"يارب"."ا"حاشيةعلىنسخةفي

)31(،رقمالجنةصفةفيالدنياابيوابن(12)30رقمالسنةفيعبداللهاخرجه

والآجري،)7639(رقمالكبيرفيوالطبراني،(014)رقممسندهفيوالشاشي

فيوالحاكم)162(رقمالرؤيةفيوالدارقطني)016(،رقمالشريعةفي

ولم،الشيخينشرطعلى"صحيح:وقال)3424(رقم4()2/80المستدرك

.()947رقمالبعثفيوالبيهقي"يخرجاه

به.عمروبنالمنهالعنكلاهماأنيسةأبيبنوزيدالدالانيخالدابيطريقمن

."منحرفشيعيخالدوابو،إسنادهجودةعلىحديثماانكره"ما:الذهبيقال

عنالسكنبنقيسعنالمنهالعنكلاهماالأوديوادريسالأعمشورواه-

موقوفا.مسعودبنعبدالله

زوجتهمعجالسوهوبالكاسليؤتىالجنةأهلمنالرجل)إنبلفظ

حسنا(.ضعفاسبعينعينيفيازددتقد:فيقولزوجتهإلىيلتفت،فيشربها

العللفيالدارقطنيوذكره)82933(،رقم)7/57(شيبةأبيابناخرجه

.82(0)2/الايمانفيمندهوابن()164رقمالرؤيةوفي،2(44)5/

أبيبنوزيدالدالانيخالدأبيحديث"والصحيح:العللفيالدارقطنيقال

."....المنهالعنأنيسة

وهذا-أنيسةأبيبنزيدحديثفي082(:)2/الايمانفيمندهابنوقال

هـ.االنسائياخرجه،صحيحإسناد

اعلم.واللهإسنادااصحالموقوف:قلت

.(016)برقم

ابن=وذكره،لهالمدحكثيرشبرمةابنوكانزاهد،عابدوبرةبنكرزوفيه
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حدثنا،أبيحدثنا:قالالمقرىء،عبدالرحمنأبيبنمحمدحدثنا

أبيبننعيمعن،وبرةبنكرزعن،أبوطيبةحدثناعمر،بنورقاء

عبدالله.عنعبيدةأبيعن،هند

الدالاني،حدثنا،حرببن]014/أ[عبدالسلامطريقمنورواه

به.عبيدهأبيعنعمروبنالمنهالحدثنا

أبيعنعمروبنالمنهالعن،أنيسةأبيبنزيدطريقمنورواه

به.عبيدة

أبيبننعيمعنوبرهبنكرزعن،طيبةأبيبنأحمدطريقومن

.عبيدةأبيعنهند

فصل

حدثنا:سفيانبنيعقوبفقال:طالبابيبنعليحديثوأما

خالدبنعمروحدثناعبدالعزيز،بنسويدحدثناالمصفىبنمحمد

اللهضي-رطالبأبيبنعلي)1(جذهعنأبيهعنعليبنزيدعن

وتعالىتباركالربالجنةأهليزور":ع!يماللهرسولقال:قال-عنه

وتعالى:تباركاللهيقولثم:قاليعطونماوذكر،جمعةكلفي

تباركلهميتجلىثم)2(،حجابثم،حجابفيكشف،حجابااكشفوا

)1(

)2(

حاتم.ابيوابنالبخاريعنهوسكت)9/27(الثقاتفيحبان

)7/238(.الكبيروالتاريخ017(،)7/والتعديلالجرح:انظر

اللالكائي.عندموجودغيرو!وعلي"،عنجذه"عنهـ"د،،ج،"بفي

"ا".فيليس"حجاب"ثمقوله
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تباركقولهوهو،ذلكقبلنعمةيرولمفكألهم،وجههعنوتعالى

.35[(")1(أق/ولدشامزلد!():وتعالى

فصل

عنه-اللهرضي-عنه")2(الصحيحين"ففي:موسىأبيحديثواما

منوجنتانفيهما،وماانيتهمافضةمن"جئتان:قالع!النبيعن

تباركربهمإلىينظرواأنوبينالقومومابينومافيهما،انيتهماذهب

."عدن]183/ب[جنةفيوجههعلىالكبرياءرداءإلآوتعألى

حدثناقالا:وعفانموسىبنحسنحدثناأحمد:الاماموقال

موسىأبيعنبردةأبيعنعمارةعنزيدبنعليعنسلمةبنحماد

يومواحل!صعيدفيالا!ممعزوجلاللهيجمع":لمجيراللهرسولقال:قال

يعبدونكانواماقوملكلمثل،خلقهبينيصدعأنللهبدافإذا،القيامة

ص)3(-س.
علىونحنعزوجلرتنايأتيناثم،الناربهميمحمواحتىلمحيتبعولهم

ما:فيقول،المسلموننحن:فنقول؟أنتممن:فيقول،رفيعمكان

تعرفونهوهل:فيقول:قال،وجلعزربناننتظر:فيقولون؟تنتظرون

)1(

)2(

)3(

بنيعقوبطريقمن)852(رقمالاعتقادأصولشرحفياللالكائياخرجه

مثله.بهسفيان

احمد:الامامقالالقرشيخالدبنعمروفيهموضوعحديثوهو

.يكذب،موضوعةأحاديثابائهعنعليبنزيدعنيروي،كذاب

)21/506(.الكمالتهذيبانظر

.()018رقمومسلم)7945(،رقمالبخاري

.""يقحمونهموالمسندد"هـ،،"بفي
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ضاحكالنافيتجلى،لهعدللاإلهنعم)1(،:فيقولون؟رأيتموهإن

فيجعلتإلاأحدمنكمليسفإنه،المسلمينمعشرياأبشروا:فيقول

.")2(مكانهنصرانياأويهودياالنار

عن،القرشيعمارةعنزيد،بنعليعن:سلمةبنحمادوقال

تباركربنالنايتجلى":قال!ي!النبيعن،موسىابيعق،بردةأبي

.")3(القيامةيومضاحكاوتعالى

تميمةأبيعن،عياشأبيبنأبانحديثمنالدارقطنيوذكر

القيامةيومالله"يبعث:قاللمجي!النبيعن،موسىأبيعن،الهجيمي

الحسنىوعدكمعزوجلاللهإن:واخرهمأولهميسمعهبصوتمناديا

.)4("عزوجلاللهوجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة:فالحسنى،وزيادة

)1(

)2(

)3(

)4(

نعم".:فيقولون؟تروهولمتعرفونهكيف:"فيقولالمسندفي

رقمحميدبنعبدوأخرجه804(.)4/704-المسندفياحمداخرجه

رقمالتوحيدفيخزيمةوابن)806(،رقمالشريعةفيوالآجري)953(،

مختصرا.)018(رقمالسنةفيوعبدالله034(و)933

جذا.ضعيف:الأزديقالالقرشيعمارةفيهجذاضعيفوسنده

322(.)4/الميزانلسانانظر

)34(.رقمالصفاتفيالدارقطنياخرجه

جدا.ضعيف:القرشيعمارةوفيه

)43(.رقمالرؤيةفيالدارقطنياخرجه

الحديث.متروكوهو:الهذليابوبكروفيه
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بينا":قال")1(البخاريصحيح"ففي:حاتمبنعديحديثوأما

فشكااخرإليهأتىثم،الفاقةإليهفشكارجلأتاهإذسك!يمالنبيعندأنا

أرها،لم:قلت؟"الحيرةرأيتهل،ياعدي":فقال،السبيلقطعإليه

منترتحلالظعينةلترينحياةبكطالتفإن":قال.عنهاانبئتوقد

وبينبينيفيماقلت."اللهإلااحدالاتخافبالكعبةتطوفحتىالحيرة

حياةبكطالتالبلاد؟"ومانسعرواالذينطيءدعارفأين:نفسي

هرمز،بنكسرى:قالهرمز؟بنكسرى:قلت،"كسرىكنوزلتفتحن

أوفضةذهبمنكفهملءيخرجالرجللترينحياةبكطالتوان

يومأحدكماللهوليلقين،منهيقبلهأحدايجدفلامنهيقبلهمنيطلب

ألم:فليقولن،لهيترجمترجمانولاحجابوبينهبينهوليسيلقاه

أعطكألم:فيقول،يارببلى:فيقولفيبلغك؟رسولاإليكأبعث

جهنم،إلايرىفلايمينهعنفينظر،بلى:فيقول؟عليكوأفضلمالا

جميمالنبيسمعت:عديقالإلاجهنم".يرىفلايسارهعنوينظر

فبكلمةتمرةشقيجدلمفمن،تمرةبشقولوالنار"اتقوا:يقول

تطوفحتىالحيرةمنترتحلالظعينةفرأيت:عديقال."طيبة

ولئن،هرمزبنكسرىكنوزافتتجفيمنوكنت،اللهإلالاتخافبالكعبة

لمجمم".النبيقالمالترونحياةبكمطالت

)0034(.رقم)1(
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فصل

حديثمن]141/أ[")1(ففي"الصحيحين:مالكبنأنسحديثوأما

عنه-اللهرضي-مالكبنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

لذلك-فيهتمونالقيامةيومالناسالله"يجمع:لمجماللهرسولقال:قال

حتىربناإلىاستشفعنالو:فيقولون-لذلكفيلهمون:لفظوفي

ادمأنت:فيقولون،ادمفيأتونهذا؟مكاننامن]184/ب[يريحنا

الملائكةوأمر،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقك،أبوالخلق

:فيقولهذا،مكاننامنيريحناحتىربناعندلنااشفع،لكفسجدوا

ائتواولكن،منهاربهفيستحييأصابالتيخطيئتهفيذكر،هناكملست

لست:فيقولنوحافيأتون:قال،عزوجلاللهبعثهرسولاولنوحا

ائتواولكنمنها،ربهفيستحييأصابالتيخطيئتهفيذكر،هناكم

هناكم،لست:فيقولإبراهيمفيأتونخليلا،اللهاتخذهالذيإبراهيم

الذيموسىائتواولكن،منهاربهفيستحصيأصابالتيخطيئتهويذكر

ويذكر،هناكملست:فيقولموسىفيأتون،التوراةوأعطاهاللهكلمه

اللهروحعيسىائتواولكنمنها،ربهفيستحيي،أصابالتيخطيئته

ولكن،هناكملستةفيقولوكلمتهاللهروحعيسىفيأتون،وكلمته

:قال،تأخروماذنبهمنتقدممالهاللهغفرقدعبدا،كليممحمداائتوا

رأيتهأنافإذا،ليفيؤذنربيعلىفأستأذنفيأتوني:لمجماللهرسولقال

ارفعمحمد،ياةفيقال،يدعنياناللهشاءمافيدعنيساجدافأقع

فأحمد،رأسيفأرفع.تشفعواشفع،تعطوسل،يسمعوقل،رأسك

.()391رقمومسلم07(،20و)7596رقمالبخاري)1(
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النارمنفأخرجهمحدا،ليفيحدفأشفع،ربييعلمنيهبتحميدربي

نأاللهشاءمافيدعنيساجدا،فأقعأعود،ثم،الجنةوأدخلهم

تعط،وسل،يسمعقلمحمد،يارأسكارفع:يقالثم،يدعني

ثم،ربييعلمنيهبتحميدربيفأحمد،رأسيفأرفع،تشفعواشفع

فلا:قال.الجنةوأدخلهم،النارمنفأخرجهمحداليفيحد:أشفع

إلاالنارفيبقيما،يارب:فأقول:قال،الرابعةفيأوالثالثةفيأدري

.الخلودعليهوجب:أي."القرانحبسهمن

الليث،بنوشعيبأبيهعن،الحكمعبدابنعن:خزيمةابنوذكر

:قالأنسعنحميد،عن،سليمانبنمعتمرحدثنا)1(،الليثعن

:فيقولون،الحيسمنيلقوهأناللهشاءماالقيامةفيالناس"يلقى

نأإلىالحديث-فذكرربناإلىلنافيشعادمإلىبناانطلقوا

أستفتححتىفأنطلق،لهاانا:فأقولع!يممحمدإلىفينطلقون-:قال

وذكرساجدا"فأخرعرشهعلىوربيفأدخلليفيفتحالجنةباب

)2(.الحديث

أنس)3(عن:وغيرهم،وهمام،عروبةأبيوابن،عوانةأبووقال

.ساجدا"وقعترأيتهفإذاربيعلى"فأستأذن:الحديثهذافي

)1(

)2(

)3(

أبيابنوهوعمرو-عنالهادابن)عنتتمتهولعل،سقطوفيهالنسخفيكذا

(.سليمانبنالمعتمرحدثناالحسنبنالحسينوحدثنا.انسعنعمرو-

716(.و071)2/خزيمةلابنالتوحيدانظر

)358(.رقمخزيمةلابنالتوحيد

أنس".عنقتادةعنوغيرهم"وصوابه،النسخفيكذا

)354(.رقمخزيمةلابنالتوحيدانظر
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ربيفآتي":أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادعن،عفانوقال

.ساجدا"لهفأخركرسيهأو،سريرهعلىوهو

نظرتفإذا"فأستفتح:فيهوقال،طويلبسياقخزيمةابنوساقه

.ساجدا")1(لهوقعتالرحمنإلى

أهلبهيقطعثبوتاعنهثابتهالمقامهذافيلربهع!ي!مالنبيورؤية

عنهتنشقمنأولأنا":هريرةأبيحديثوفي،والسنةبالحديثالعلم

صاحبوأنا،فخرولاآدمولدسيدوأناولافخر،القيامةيومالأرض

بحلقةاخذ،فخرولاالجنةيدخلمنأولوأنافخر،ولاالحمدلواء

لهفأخر،جلالهجلالجباروجهفيستقبلني،ليفيؤذن،الجنةباب

ساجدا")2(.

بمصر،المعدلالنسائيإبراهيمبنمحمدحدثنا:الدارقطنيوقال

بكرأبوحدثنا]185/ب[،القاضيجعفربنمحمدبنعبداللهحدثنا

سعيدبن]عمرحدثناعمربنالخليلحدثنامحمد،بنإبراهيم

رض!لىالله-أنسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعنالأبج[)3(،

(وزياداخسن!واكلسئتى!لفذين):عزوجلقولهفيع!يرالنبيعن-عنه

)2(

)3(

)358(.رقمخزيمةلابنالتوحيد

ص)122(.فيتقدم

بدله:النسخجميعفيووقع،التخريجمصدرمنالمعكوفتينبينما

خطأ.وهو"الأشج"
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.")1(عزوجلاللهوجهالىالنظر":قال26[]يونس/

الأصبهاني،1421/أ[هارونبنسعيدبنالرحمنعبدصالحأبوحدثنا

إسماعيلابنعليبنومحمد)2(،المطيريأحمدبنجعفربنومحمد

بنسلامحدثنا،المدائنيروحبنعبداللهحدثناقالوا:الأيلي،

عبدالحميدبنوجرير،وشعبة،و!اسرائيلورقاء،حدثنا،سليمان

مالك،ابنأنسعنحميد،أبيبنعثمانعنليثحدثنا:قالواكلهم

كالمراةكفهوفيجبريل"أتاني:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال

يدكفيالتيهذهما:فقلتالسوداء،كالنكتةفيهايحملها،البيضاء

خيرفيهالكم:قال،الجمعةوما:قلت،الجمعةهذه:فقالياجبريل؟

منولقومكلكعيدايكون:قالفيها؟لنايكونوما:قلتكثير،

:قالفيها؟لناوما:قلت،لكمتبعاوالنصارىاليهودوتكون،بعدك

وأ،إياهأعطاهإلاقسملههوشيئافيهاعبداللهلايسألساعةفيهالكم

هذهما:قلت،منهأعظمهوماآخرتهفيلهذخرإلابقسملهليس

قلت:،المزيديومندعوهونحنالساعةهي:قالفيها؟هيالتيالنكتة

منكثبانفيهواديا،الجنةفياتخذربكإنقال؟جبريلياذاكوما

فيحف،كرسيهعلىعفيينمنهبظالجمعةيومكانفإذا،أبيضمسك

)1(

)2(

)48(.رقمالرؤيةفيالدارقطنيأخرجه

حاتمابووفال،الحديثمنكر:البخاريقال:الأبجسعيدبنعمروفيه

.بقويليس:الرازي

352(.)4/الميزانولسان(،111)6/والتعديلالجرحانظر

)2/143(.بغدادتاريخخطأ.وهو"الطبري":النسخجميعفي
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تلكعلىيجلسواحتىالنبيونفيجىءنور،منبكراسي،الكرسي

مكللةذهبومننور،منبمنابرالكراسيوتحف،الكراسي

تلكعلىيجلسواحتىوالشهداءالصديقونيجيءثمبالجوهر،

تلكعلىيجلسواحتى،غرفهممنالغرفأهلينزلثمالمنابر،

،وعديصدقتكمالذيأنا:فيقولعزوجللهميتجلىثم،الكثبان

حتىفيسألونه،فسلونيكرامتيمحلوهذا،نعمتيعليكموأتممت

سمعت،أذنولا،رأتعينلاماذلكفيلهمفيفتح،رغبتهمتنتهي

ثم،الجمعةمنمنصرفكمبمقداروذلكبشر،قلبعلىخطرولا

ويرجع،والصديقونالنبيونمعهويرتفع،عزوجلكرسيهعلىيرتفع

وأخضراء،زبرجدةأوبيضاء،لؤلؤة:وهيغرفهمإلىالغرفأهل

وأزواجهافيها،مطردةأنهارهافيها،وأبوابهاغرفهاحمراء،ياقوتة

يومإلىمنهمأحوجشيءإلىفليسوا،فيهامتدليةوثمارها،وخدامها

.)1("كرامةمنهويزدادواربهمإلىنظراليزدادوا،الجمعة

الموضحفيالخطيبوعنه.ومتنهبسنده)95(الرؤيةفيالدارقطنيأخرجه)1(

/2(.)264

)88(.رقمالعرشفيشيبةأبيبنعثمانبنمحمدوأخرجه

أنس.عنعميربنعثمانعن:مرةليثوقال-

)29(.رقمالجهميةعلىالردفيمندهابنأخرجه

بنعثمانعنليثعنكلهمإسحاقبنومحمدوعنبسةطيبةأبو-ورواه

انس.عنعمير

والدارقطني)29(،مندهوابن)612(،رقمالشريعةفيالآجرياخرجه

266(.)2/الموضحفيوالخطيب06(،،)62الرؤيةفي

=اليقظانأبوعميرابن-وهوحميدأبيبنعثمانعلىمدارهوالحديث
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،بالقبولوتلقوهالسنةأئمةرواه،الشأنعظيمكبيرحديثهذا

:قالمحمد،بنإبراهيمعنفرواه"مسنده"،الشافعيبهوجمل

عبيدبنعبداللهعن،الأزهرابوحدثني:قال،عبيدةبنموسىحدثني

.)1(لفظهتقدموقد،بنحوهفذكره،مالكبنأنسسمعأنهعميربن

بنإبراهيمعمرانأبوحدثني:قالإبراهيمأنبأنا:الشافعيقالثم

.أشياء)2(فيهوزادبهشبيهاأنسعن،الجعد

عن،سليمأبيبنليثحدثني:قال،إسحاقبنمحمدورواه

ربهملهميتجلى"ثم:فيهوقالبه،انسعنعمير،بنعثمان

الحديث.باقيوذكر"...الكريموجههإلىينظرواحتى،عزوجل

عن،عاصمعن)3(،ظبيةأبيعن،قيسأبيبنعمروورواه

"فإذا:وفيه،وجوده]186/ب[أنسعن،اليقظانأبيعميربنعثمان

نور،منبمنابرالكرسيحفثم،كرسيهعلىنزلالجمعةيومكان

يجلسواحتىالغرفأهلويجيءعليها،يجلسواحتىالنبيونفيجيء

إليهفينظرون،وتعالىتباركربهملهميتجلىثم:قال،الكثبعلى

)1(

)2(

)3(

:اخرونوقال،الحديثمنكر:بعضهمفيهوقال،بعضهمضعفه-الكوفي

سليم.ابيبنليثايضاوفيه،انسمنيسمعلموهو،متروك

جذا.ضعيففالحديث

ص)576(.)61(البابفي

)375(.رقمالشافعيمسند

الحديث.متروك:الأسلمييحعىأبيبنإبراهيموفيه

.الصوابهووالمثبت،""طيبة"ا":في
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محلوهذا،نعمتيعليكموأتممت،وعديصدقتكمالذيأنا:فيقول

وأنا،داريأنزلكمرضاي:قال،الرضىفيسألونه،سلوني-كرامتي

يسألونهثم،بالرضىفيشهدهم،الرضىفيسألونه،سلونيكرامتيلكم

)1(
الحديث.وذكر."رعبتهمتنتهيحتى

بنعنبسةحدثناسليمانبنإسحاقحدثنا،حرببنعليورواه

عمير.بنعثمانعنسعيد

سفيانأختابنمحمد:بنعمارحدثناعرفةبنالحسنورواه

علىيرتفع"ثم:فيهوقالعثمانعن،سليمأبيبنليثعن،الثوري

الغرفأهلويرجع،والشهداءوالضديقونالنبيونمعهويرتفع،كرسيه

.")2(غرفهمإلى

:قالأنسعنقتادةحديثمنأخرىطريقمنالدارقطنيورواه

جبريل"أتاني:قالإذع!يداللهرسولحولنحن"بينا:يقولسمعته

يا:قلتالسوداء،كالنكتةوسطهافيالبيضاءكالمراةيدهفي]143/ا[

لكليكونربكعليكيعرضه،الجمعةيومهذا:قالهذا؟ما،جبريل

السوداء؟النكتةماهذا،جبريليا:قلت:قال،بعدكمنولأمتكعيدا

ونحن،الدنياأيامسئدوهو،الجمعةيومتقوموهيالساعةهذه:قال

يومتدعونهولمجبريليا:قلت:قالالمزيد،يومالجنةفيندعوه

)1(

)2(

)2/268(الموضحفيوالخطيب)61(،رقمالرؤيةفيالدارقطنياخرجه

وغيرهما.

)63(.رقمالرؤيةفيالدارقطنياخرجه

حميد.أبيابناوعميربنعثمانعلىتقدمكماومداره
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فإذا،أبيضمسكمنأفيحوادياالجنةفياتخذاللهإن:قالالمزيد؟

وقد،الواديذلكإلىكرسيهعلىعزوجلربنانزلالجمعةيومكان

المنابرتلكحفتوقدبالجوهر،مكللةذهبمنبمنابرالعرشحف

كثبانيخوضونفيقبلونالغرفلأهليؤذنثمنور،منبكراسي

السندسوثيابوالفضةالذهبأسورةعليهم،الركبإلىالمسك

بعثجلوسافيهاطمألوافإذا،الواديذلكإلىينتهواحتى،والحرير

الأبيضالمسكينابيععليهمفثارت،المثيرة:لهايقالريحاعليهمالله

ثلابأبناءمكحلونمردجرديومئذوهم،وثيابهموجوههمفي

تباركالعزةربفينادي،عزوجلاللهخلقهيومادمصورةعلىوثلاثين

الحجبارفع،رضوانيا:فيقول،الجنةخازنوهورضوانوتعالى

بهاءهفرأواوبينهمبينهالحجبرفعفإذا،وزواريعباديوبينبيني

ارفعوا:بصوتهوتعالىتباركفيناديهمبالسجود،لههئواونوره

الجزاء،دارفياليوموأنتمالدنيا،فيالعبادةكانتفإنمارؤوسكم

عليكموأتممت،وعديصدقتكمالذيربكمفأناشئتمماسلوني

خيروأيربنا:فيقولون،شئتممافسلونيكرامتيمحلفهذا،نعمتي

مناوانست،الموتسكراتعلىأعنتناالذيألستبنا،تفعلهلم

ألستالصور؟فيالنفخةعندروعتناوامنت،القبورظلمةفيالوحشة

جهنمجسرعلىثبثوفعلنا،منالقبيحعليناوسترتعثراتنا،أقلتنا

منطقك،لذاذةوأسمعتناجواركمنأدنيتناالذيألستأقدامنا؟

فيناديهم،عزوجلاللهفيعودبنا؟تفعلهلمخيرفأفيبنوركلناوتجليت

نعمتيعليكموأتممت،وعديصدقتكمالذيرئكمأنا:فيقولبصوته

[]187/بعنكمبرضائي:فيقول،رضاكنسألك:فيقولون،فسلوني
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منيوأدنايما،أموركممنالقبيحعليكموسترت،عثراتكمأقلتكم

محلفهذا،بنوريلكموتجليت،منطقيلذاذةوأسمعتكم،جواركم

عزوجل:اللهيقولثم،مسألتهمتنتهيحتىفيسألونه،فسلونيكرامتي

سلوني،:عزوجلاللهيقولثم،رغبتهمتنتهيحتىفيسألونهسلوني

مالا،وكرامتهفضلهمشهدمنفيريهموسلمنا،ربنارضينا:فيقولون

ذلكويكونبشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولارأتعين

يارسولوأميأنتبأبي:فقلت:أنسقال،الجمعةمنتفرقهمبمقدار

يحملثم:قال،الجمعةإلىالجمعةكقدر:قال؟تفرقهمومامقدارالله

لأهليؤذنثموالنبيونالملائكةمعهموتعالىتباركربناعرش

خضراوين،زمردتينمنغرفتان:وهماغرفهمإلىفيعودونالغرفات

عزوجل،ربهمإلىلينظرواالجمعةإلىمنهمأشوقشيءإلىوليسوا

اللهرسولمنسمعته:أنسقال".وكرامتهفضلهمزيدمنوليزيدهم

.أحد)1(وبينهبينيوليس،ع!يم

أخبرني:قال،النيسابوريبكرأبيعن:أيضاالدارقطنيورواه

أخبرني:قالشعيببنمحمدأخبرني:قالمزيدبنالوليدبنالعباس

الكبيرالضعفاءفيوالعقيلي)64(،رقمالرؤيةفيالدارقطنيأخرجه)1(

.)1/292-392(

في"مجهول:قتادةعنالمنقريواصلبنحمزةترجمةفيالعقيليقال

".محفوظغيروحديثه،الرواية

قتادةحديثمنله"ليس:قالثمبطولهالحديثهذاالعقيليساقثم

."....أنسعناليقظانأبوعميربنعثمانحديثهذا،أصل

.محفوظغيرالطريقهذامنمنكرفالحديثوعليه
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.انس)1(عنغفرةمولىعمر

نافع،بنالحكماليمانابوحدثنا،خليبنخالدبنمحمدورواه

لمجم.اللهرسولقال:انسقال:قالصفوانحدثنا

محمد،بنعبدالرحمن]144/ا[حدثنا،شيبةابيبنابوبكرورواه

.أنس)2(عن،عثمانأبيعن،ليثعن

بنزهيرعن،خزيمةبنإسحاقبنمحمدالأئمةإمامورواه

انس.عن،حميدأبيبنعثمانعن،ليثعن،جريرحدثنا،حرب

ابيعن،شريكعنليذكر:قالعامربنالأسودعنورواه

.أنس)3(عن،اليقظان

عنوائلأبيعنالأعمشحديثمن(")4("الابانةفيبطةابنورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

رقمالجهميةعلىالردفيوالدارمي)65(،رقمالرؤيةفيالدارقطنيأخرجه

.)144(

ابنقالكما،مالكبنانسيلقلمغفرةمولىعمرفيهضعيفوسنده

)694(.رقمالمراسيلانظر.الرازيحاتموأبومعين

فيبطةوابن)5516(،رقم47(ط)1/477مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه

)24(.رقم2(ط24)3/-الجهميةعلىالرد)المختار(-الابانة

بغدادأهلمنشيخعن)891(رقمالجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه

به.شريكعن

المصنفعندسيأتيكماموقوفابهشريكعنيمانبنيحعىرواهوكذا

ص)412(.

عليه.الكلامتقدموقداليقظانأبيعلىمدارهوالأثر

وسيأتي=)26(،رقم)3/32-36(الجهميةعلىالرد)المختار(-فيكما
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طرقه.داودأبيابنجمعوقد،سياقهوسيأتي،حذيفة

إسحاقبنمحمدالأئمةإمامفقال:الحصيببنبريدةحديثواما

بنبشيرحدثنا،القرشيأبانبنعبدالعزيزأبوخالدحدثنا:خزيمةابن

"ما:!يماللهرسولقال:قالأبيهعنبريدةبنعبداللهعنالمهاجر

ولاحجابوبينهبينهليس،القيامةيومبهاللهسيخلواإلاأحدمنمنكم

.()1"ترجمان

)1(

ص)967(.حاشيةفيعليهالكلام

اصولشرحفيواللالكائي)946(رقمالسنةفياحمدبنعبداللهاخرجه

ناالقرشيخالدابوناالصاغانيإسحاقبنمحمدعن)853(:رقمالاعتقاد

مثله.بهالمهاجربنبشير

.نحوهبهابانبنالعزيزعبدعنناصحبنالحسنورواه*

.()184الرؤيةفيالدارقطنياخرجه

عندإسحاقبنمحمدراىلمافلعله،المؤلفمرادهوالطريقهذاولعل

منذهنهانتقلالتوحيدفيخزيمةابنعندالحديثورأى،السنةفيعبدالله

اعلم.واللهخزيمةابنإلىالصاغاني

تهذيبانظر.الحديثمتروكوهوأبانبنعبدالعزيزفيهوالحديث

011(.)18/الكمال

)216(.رقم)1/363(التوحيدفيخزيمةابنعندماعنهيغنيلكن

بهبريدةبنعبداللهعنواقدبنحسينعنالحباببنزيدطريقمن

(.ترجمانولاحاجبوبينهبينهليس،ربهوسيكلمهإلااحدمن)مامنكم
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فصل

شعبةحديثمنأحمدالامامفرواه:العقيليرزينابيحديثواما

أبيعن،حدسبنوكيععنعطاء،بنيعلىعن،سلمةبنوحماد

القيامة؟يومعزوجلرئهيرىأكلنا،اللهيارسول:قلنا:قالرزين

كلكمأليس":قال؟خلقهفيذلكايةوما:قلت:قال،"نعم":قال

.")1(وأعظمأكبرالله":قال،نعم:قلناالبدر"؟ليلةالقمرإلىينظر

.حدس)2(والصواب:أبيقالعبداللهقال

إسماعيل،بنموسىحدثنا:الأشعثبنسليمانأبوداودوقال

به.سلمةبنحمادحدثنا

عنرواينهعلى-بهما-وحسبكسلمةبنوحماد،شعبةاتفقفقد

عنهما.الئاسورواه،عطاءبنيعلى

)1(

)2(

داودوأبو)018(،رقمماجهوابن12(و11)4/المسندفياحمداخرجه

المستدركفيوالحاكم)6141(،صحيحهفيحبانوابن)4731(،

وغيرهم.()186-091الرؤيةفيوالدارقطني)8682(رقم506()4/

".يخرجاهولمالاسناد،صحيححديث"هذا:الحاكمقال

عنهبالروايةتفرد-جهالةفيه-حدسبنوكيععلىمدارهوالحديث

جماعة.جفلهوقدعطاء.بنيعلي

والحاكم.حبانابنصححهوالحديث

حمادمارواهوالصواب"حدس"،بدل"عدس"قولهفياخطأشعبةأن:يعني

رقم)2/918(الرجالومعرفةالعللانظر.المؤثفكماساقهوغيرهسلمةابن

.)9591(
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.)1(الطويلحديثهفيذكرهتقدمقداخرإسنادفيهرزينأبيوعن

بنلقيطوهو،الطائفأهلمنوعدادهصحبةلهالعقيليوأبورزين

حاتمأبيوابنالبخاريقالهكذا،صبرةبنلقيط:ويقالعامر،

،صبرةبنلقيطغيرعامربنولقيط،اثنانهما:وقيلوغيرهما،

صبرةبنلقيط:قالمنعبدالبر:ابنوقال1881/ب[.الأولوالصحيح

.)2(صبرةبنعامربنلقيطوهو،جدهإلىنسبه

فصل

بنروححدثنااحمد:الامامفقال:عبداللهبنجابرحديثوأما

عنيسألجابراسمعأئهأبوالزبيرأخبرني:قالجريجابنحدثناعبادة

،الناسفوقأي،وكذاكذاعلىالقيامةيوم"نجيء)3(:فقالالورود

بعدربنايأتيناثم،فالأولالأول،تعبدكانتومابأوثانهاالا!ممفتدعى

ربكمأنا:فيقولربنا،ننتظر:فيقولون؟تنتظرونمن:فيقولذلك

:قاليضحكوتعالىتباركلهمفيتجلى،إليكننظرحتى:فيقولون

نورا،مؤمنأومنافق:منهمإنسانكلويعطى،ويتبعونهبهمفينطلق

شاءمنتأخذ،وحسككلاليبوعليه،جهنمجسرعلىيتبعونهثم

زمرةأولفتنجو،المؤمنونينجوثم،المنافقنوريطفأثم،الله

)1(

)2(

)3(

ص)126(.

وتهذيب)24/248!24(،الكمالتهذيب:فيهوالاختلافلترجمتهانظر

947-.48(.)3/التهذيب

فيلماالموافقوهو"نحن"،"أ":حاشيةعلىونسخة"ب،هـ،د"في

.المطبوعالمسند
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الذينثم،يحاسبونلاألفاوسبعونالبدر،ليلةكالقمروجوههم

حتىالشفاعةتحلثم،كذلكثمالسماء،فينجمكأضو!يلونهم

يزنماالخيرمنقلبهفيوكان،اللهإلآلاإله:قالمنالنارمنيخرج

عليهميرشونالجنةأهلويجعلالجنةأهلبفناءفيجعلون،شعيرة

يسألثمحراقهويذهب،السيلفيالشيءنباتينبتونحتىالماء،

.معها")1(أمثالهاوعشرةالدنيالهاللهيجعلحتى

قوله:منالحديثفيوقعالذيوهذا")2(صحيحه"فيمسلمرواه

فيعبدالحقذكرهاصحيحةروايةفيمفسراجاءقدوكذا"كذا"على

علىمشرفينتلعلىالقيامةيوم"نجيء")3(الصحيحينبين"الجمع

."الخلائق

:قالجريجابنحذثني:قال،زيدبنرباحأنبأنا:عبدالرزاقوقال

اللهرضي-عبداللهبنجابرعنأخبرهالزبيرأباأنسعدبنزيادأخبرني

ينظرونوتعالىتباركالرلثلنا"يتجلى:ع!يواللهرسولقال:قال-عنه

هذافليسرؤوسكمارفعوا:فيقولسجدا،لهفيخرون،وجههإلى

)4(
"عبادةبيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

384(.)3/383المسند

)191(.رقم

.)1/158-915(

عمربنمحمدبنأحمدطريقمن)52(.رقمالرؤيةفيالدارقطنيأخرجه

مثله.بهالرزاقعبدعناليمامييونسابن

-متروكالحنفيابوسهلاليماميمحمدبناحمدفيهجذا،ضعيفوسنده
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أحمدحدثنا)1(،السكنبنعيسىبنأحمدأنبأنا:الدارقطنيقال

الصنعاني،شرحبيلبنمحمدحدثنا،يونسبنعمربنمحمدابن

عبدالله14/أ[]هبنجابرعنالزبيرأبيعن،جريجابنحدثني:قال

يومعزوجلربنالنايتجلى":خميماللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-

.ضاحكا")2(القيامة

أبوالزبير،حدثنا،سعدبنزيادعنأنسبنمالكعنأبوقرةوروى

"،الا!ممجمعتالقيامةيومكانإذا":يقوللمجممالنبيسمعألهجابرعن

؟رأيتموهإنعزوجلاللهأتعرفون:"فيقول:وفيهالحديثفذكر

أئهنعلم.فيقولون؟تروهولمتعرفونهوكيف:فيقول،نعم:فيقولون

.سجدا")3(لهفيخرون،وتعالىتباركلهمفيتجلى:قال،لهعدللا

أبيبنعبدالملكبنمحمدحدثنا"سننه")4(:فيماجهابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

926-027(.)5/بغدادتاريخ.يكذبوكان،الحديث

الدارقطنيعندكذلكوهو،"السكين":"ا"حاشيةعلىونسخة"د"فيوقع

الرؤية.في

)53(.رقمالرؤيةفيالدارقطنياخرجه

.تقدمكمامتروكوهواليماميمحمدبنأحمدفيهجذا،ضعيفوسنده

)54(.رقمالرؤيةفيالذارقطنياخرجه

يوسفبنمحمدسندهوفي،مالكحديثمنغريبحديثوهو

اخطأ"ربما:وقال401()9/الثقاتفيحبانابنذكره،أبوحمةالزبيدي

."لقب:وأبوحمة،أبويوسفكنيته،وأغرب

فيوالآجري)2/274-275(،الضعفاءفيالعقيليوأخرجه)184(.رقم

وابونعيم=)89(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن)615(،رقمالشريعة
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عنالرقاشيعيسىبنالفضلعنالعبادانيأبوعاصمحدثنا،الشوارب

قال:قال-عنهالله-رضيعبداللهبنجابرعنالمنكدربنمحمد

فرفعوانورلهمسطعاذنعيمهمفيالجنةأهل"بينا:لمجيماللهرسول

:فقالفوقهممنعليهمأشرفقدجلالهجلالربفإذا،رؤوسهم

ربفولاقنسلنم):عزوجلاللهقولوهو،الجنةأهلياعليكمالسلام

النعيممنفيههممماشيءإلىيلتفتون58[)1(فلا]يس/!(رجمي

بركته]918/ب[فيهموتبقىعنهميحتجبحتىإليهينظرونماداموا

)2(
."ونوره

حدثنا،حزمأبيبنيحيىحدثنا"مسائله")3(:فيحربوقال

.فذكرهالعبادانيأبوعاصممحمدبنيحيى

طريقمنأيضارواهاخرسياقالحديثهذافيالبيهقيوعند

عبداللهبنجابرعنالمنكدرابنعنعيسىبنالفضلعن،العباداني

مجلسفيالجنةاهلبينا":لمجي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-

تباركالربفإذارؤوسهمفرفعوا،الجنةبابعلىنورلهمسطعإذلهم

)1(

)2(

)3(

وغيرهم.)51(الرؤيةفيوالذارقطني)19(،رقمالجنةصفةفي

متروك:الرقاشيعيسىبنالفضلعلىمدارهجذا،ضعيف!والحديث

المنكدر.ابنعنالحديث

كثيروابنالجوزيوابنعديوابنالعقيليفيهتكلموالحديث

.والبوصيري

".إليهوينظرون،فينظرإليهم:"قالماجهابنعند

ثا.ديارهمفي"عليهمماجهابنزاد

هـ.1425عامالمطبؤعةالقطعةفياجدهلم
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الرضىنسألك:قالوا،سلونيالجنةأهليا:فقال،أشرفقدوتعالى

فسلوني،أوانهاهذا،كرامتيوأنالكم،داريأحلكمرضاي:قالعنا

أزمتها،أحمرياقوتمنبنجائبفيؤتون:قال،الزيادةنسألك:قالوا

منتهىعندحوافرهاتضععليهافجاؤواأحمر،وياقوتأخضرزمرد

الحورجواريفتجيءالثمارعلئهابأشجارعزوجلاللهفيأمرطرفها،

فلاالخالداتونحن،نبأسفلاالناعماتنحن:يقلنوهنالعين

مسكمنبكثبانعزوجلاللهويأمر،كراممؤمنينقومازواج،نموت

إلىبهمتنتهيحتى،المثيرة:لهايقالريحاعليهمفيثيرأذفرأبيض

،القومجاءقدياربنا:الملائكةفتقول،الجنةقصبةوهيعدنجنة

لهمفيك!ثمف:قال،بالطائعينمرحبا،بالصادقينمرحبا:فيقول

حتىالرحمنبنورفيتمتعونوتعالىتباركاللهإلىفينظرونالحجاب

بالتحفالقصورإلىأرجعوهم:يقولثمبعضا،بعضهملايبصر

قولهفذلك:غ!ي!اللهرسولفقال،بعضابعضهمأبصروقد،فيرجعون

.3[2/!يت]!(رحجحينورمننزلا):لىتعا

:قال")2("الرؤيةكتابوفيوالنشور")1(،البعث"كتابفيرواه

الخبر.هذايؤكدما"الرؤية"كتابوفي،الكتابهذافيمضىوقد

أبوالحسنأنبأناإسماعيلبنالحسنأنبأنا:الدارقطنيوقال

)1(

)2(

)394(.رقم

خليفةوحاجي(،166)18/السيرفيالذهبيذكرهالكتابوهذا،للبيهقيأي

لبروكلمانالعربيالأدبتاريخوراجع)1421(،صالظنونكشففي

.)6/231(
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عن،ذئبأبيابنعن،القطانسعيدبنيحيىحدثنا،عبدةبنعلي

عزوجلالله"إن:!ممالنبيقال:قالجابرعنالمنكدر،ابنمحمد

.")1(خاصةبكرلأبيويتجلىعامةللناسيتجلى

عنيزيدبنيونسأخبرني:وهبابنفقال:امامةأبيحديثوأما

عبداللهبنعمروعن،السيبانيعمروأبيبنيحيىعنالخرسانيعطاء

اكثرفكانيوما!يواللهرسولخطبنا:قالأمامةابيعن)2(الحضرمي

فكان،خطبتهمنفرغحتىعنهويحدثنا،يحذرناهالدجالذكرخطبته

واني،أمتهحذرهإلانبيايبعثلمعزوجلالله"إن:يؤمئذلناقالفيما

يخرجفإن،محالةلافيكمخارجوهو،الأمماخروانتم،الأنبياءاخر

فكلبعديفيكميخرجوإن،مسلمكلحجيحفأناأظهركمبينوأنا

خلةمنيخرجإنه،مسلمكلعلىخليفتيوالله،نفسهحجيحامرىء

يبداوأنهاثبتوااللهياعباد،شمالاوعاب،يميناعابوالشامالعراقبين

)1(

)2(

)5/216(،الكاملفيعديوابن)48(،رقمالرؤيةفيالذارقطنياخرجه

وغيرهم.115()2/المجروحينفيحبانوابن

وضطعا.كان:المكتبعبدةبنعليفيه،موضوعحديثوهو

."...الاسناد.بهذاباطلحديث"وهذا:عديابنقال

"حريثوصوابه،النسخجميعفيكذا"الحضرميعبداللهبن"عمرو:قوله

عند"حريث"تصحفوقد،التخريحمصادركمافي"الحضرميعمروابن

"."حديثإلىخزيمةوابنوالذارقطنيالحاكم

جهالة.فيهمعاذ،عنيرويعمروبنوحريث

174(.)4/حبانلابنوالثقات)3/263(،والتعديلالحرحراجع

665



ولن-ربكمأنا:فيقوليثنيثم-بعدينبيولا-نبيأنا:فيقول]146/ا[

كليقرؤه"كافر"عينيهبينمكتوبوأنهتموتوا-حتىربكمتروا

[]091/بسورةبفواتحوليقرأ،وجههفيفليتفلمنكملقيهفمن.مؤمن

ثمفيقتلها،آدمبنيمننفسعلىيسلطوأنه،الكهفأصحاب

نأفتنتهمنهـان،غيرهانفسعلىيسلطولاذلكلايعدووأنه،يحييها

فليغمضبنارهابتليفمننار،وجنته،جنةفنارهونارا،جنةمعه

وسلامابرداالناركانتكماوسلامابرداتكونباللهوليستغث،عينيه

ويوما،كشهرويوما،كسنةيوما:يوماأربعونأيامهوان،إبراهيمعلى

بابعندالرجليصيح،كالسرابأيامهوآخر،كالأيامويوما،كجمعة

اللهيارسولنصليكيف:قالوا،الآخربابهايبلغأنقبلفيمسيالمدينة

.")1(الالوالالأيامفيتقدرونكمافيهاتقدرون:قال؟الأيامتلكفي

فيخزيمةوابن)7644(،رقم)8/171-172(الكبيرفيالطبرانيأخرجه)1(

)0862(،رقم)4/058(المستدركفيوالحاكم)027(،رقمالتوحيد

)68(.رقمالرؤيةفيوالذارقطني

".السياقةبهذهيخرجاهولم،مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكمقال

الحضرميعبداللهبنعمروعنالسيبانيعنرافعبنإسماعيلورواه-

.فذكرهأمامةأبيعن

الظرافالنكتلزاماوانظر،وغيره)7704(ماجهابنأخرجه

.)4/175(

عنالحضرميعبداللهبنعمروعنالشيبانيعنربيعةبنضمرةورواه-

.فذكرهأمامةأبي

)7645(،رقم172()8/الكبيرفيوالطبراني)4322(،أبوداودأخرجه

وغيرهم.)67(الرؤيةفيوالذراقطني
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بنضمرةعنالفرجبنأحمدعنصاعدابنعنالدارقطنيورواه

.مختصرابه:عمروأبيبنيحيىعنربيعة

فصل

المغيرةأبوحدثنا:احمدالامامفقال:ثابتبنزيدحديثواما

الدرداء[)1(]أبيعنحبيببنضمرةحدثني:قالبكرأبوحدثني:قال

أهلهبهيتعاهدأنوأمره،دعاءعلمهلمج!اللهرسولأنثابتبنزيدعن

وسعديك،لبيك،لبيكاللهملبيك:تصيححينقل:قال،يومكل

مننذرتأوقولمنقلتومااللهم،واليكومنك،يديكفيوالخير

لموما،كانشئتما،يديهبينفمشيئتك،حلفمنحلفتأونذر،

قدير،شيءكلعلى)2(وانتبكإلآولاقوةولاحول،يكنلمتشأ

فعلىلعنةمنلعنتوما،صليتمنفعلىصلاةمنصليتومااللهم

وألحقنيمسلما،توفني،والآخرةالدنيافيولييأنت؛لعنتمن

بعدالعيشوبردالقضاء،بعدالزضىاللهمأسألك،بالصالحين

ضراءغيرمن،لقائكإلىوالشوق،وجهكإلىالنظرولذة،الموت

)1(

)2(

سندهوفي،الخراسانيعطاءحديثمناصحواسماعيلضمرةوحديث

العجليوئقهوقد،السيبانيغيرعنهيرولمالحضرميعداللهبنعمرو

أمامة.ابيمنسماعلهلايعرفلكن،حبانوابنوالفسوي

."...أنانبي:فيقوليبتدىء"فإئهكقولهغريبةالفاظالحديثوفي

صحيح.حديثفييأتلموهذا

روايةفيوليس،النسخجميعفيوليسالمسند،منالمعكوفتينبينما

الدرداء".ابي"عنالحاكم

"إنك".:،هـ"،ج"بفي
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أعتديأو،اظلمأواظلمأناللهمبكأعوذ،مضللةفتنةولا،مضرة

فاطرائلهملايغفر،ذنباأومحبطهخطيئةكسبأو،عليئيعتدىاو

فإني،والاكرامالجلالذاوالشهادةالغيبعالموالأرضالسموات

أشهدإني.شهيدابكوكفىوأشهدك،الدنياالحياةهذهفياليكأعهد

وأنتالحمد،ولك،الملكلك،لكلاشريكوحدكأنتلاإلهأن

ناوأشهد،ورسولكعبدكمحمداأنوأشهدقدير،شيءكلعلى

اتيةوالساعة،حقوالنار،حقوالجنة،حقولقاءك،حقوعدك

إلىيملنيإنأنكوأشهدالقبور،فيمنتبعثوأنتفيها،لاريب

إلاأثقلاوإني،وخطيئةوذنبوعورةضيعةإلىتكلنينفسي

إنكعليوتب،أنتإلاالذنوبلايغفرانه،ذنبيليفاغفر،برحمتك

.")1(الرحيمالتوابانت

)7(،رقمالتوحيدفيخزيمةوابن)5/191(،المسندفيأحمدإخرجه)1(

)321(رقمالدعاءوفي)3048(،رقم(12)5/911-.الكبيرفيوالطبراذي

وغيرهم.()43رقمالكبيرالدعواتفيوالبيهقي

ثابت.بنزيدعنضمرةعنمريمابيبنبكرابيعنيونسبنعيسىورواه-

رقمالدعواتفيوالبيهقي(،091)0رقم96(ط796)1/الحاكمأخرجه

.)42(

ثابت.بنزيدعنحبيببنضمرةعنصالحبنمعاويةورواه-

.()3294رقم(157)5/الكبيرفيالطبراذيأخرجه

.أيخرجاهولمالاسنادصحيح":الحاكمقال

مريمأبيابنهووأبوبكر،ثابتبنوزيدضمرةبينللاذقطاع،ضعيفوالاسناد

فأين،ضعيفابوبكر"قلت:الحاكمعلىمعقباالذهبيوقال.ضعيف

)01/113(.المجمعفيالهيثميأيضاوضعفه،؟ا"الصحة
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."صحيحه"فيالحاكمرواه

إسحاقحدثاأحمد:الامامفقالياسر:بنعمارواماحديث

عماربناصلى:قالمجلزأبيعنهاشمأبيعنشريكعنالأزرق

والسجود؟الركوعأتمألم:فقال،ذلكفأنكروافيها،فأوجزصلاة

لمجيراللهرسولكانبدعاء،فيهادعوتقدإنيأما:قال،بلى:قالوا

ماأحيني،الخلقعلىوبقدرتك،الغيببعلمك"ائلهم:بهيدعو

لي،خيراالوفاةكانتإذاوتوفني]191/ب[،ليخيراالحياةعلمت

الغضبفيالحقوكلمة،والشهادةالغيبفيخشيتكوأسألك

والشوق،وجهكإلىالنظرولذة،والغنىالفقرفيوالقصد،والرضى

بزينةزينااللهم،مضلةفتنةولا،مضرةضراءغيرفيلقائكإلى

.")1(مهتدينهداةواجعلنا،الايمان

264(.)4/احمدأخرجه)1(

به.شريكعنكلاهماعامربنوأسودالأزرقإسحاقطريقمن

عبادبنقيسعنمجلزأبيعنهاشمأبيعنشريكعنجماعةورواه-

.فذكرهعفارعن

والبزار)028(،رقمالسنةفيوعبدالله)6013(،رقمالنسائيأخرجه

وغيرهم.)2913(رقممسندهفي

عمار.عناخرطريقوله

بنعطاءعنكلهمفضيلبنومحمدسلمةبنوحمادزيدبنحمادرواه

.فذكرهعمارعنابيهعنالسائب

وابن=)13(،رقمالتوحيدفيخزيمةوابن)5013(،النسائياخرجه
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."صحيحيهما"فيوالحاكمحبانابنوأخرجه

)1(فصل

من"الحاكم"صحيحففيعنها:اللهرضيعائشةحديثوأفا

]147/أ[لمجي!اللهرسولقال:قالتعنهاعروةعنالزهريحديث

شعرت:قال،بخيراللهبشركبلى:قال؟أبشركألا"ياجابر،:لجابر

شئتماعبديعليتمن:فقال،يديهبينفأقعده،اباكأحيااللهأن

تردنيأنعليكأتمنى،عبادتكحقماعبدتك،يارب:قال،اعطكه

سلفقدإله:قال،أخرىمرةفيكفأقتل،نبيكمعفأقاتل،الدنياإلى

.")2(ترجعلاإليهاأئكمني

أدخله.مسندهوفي،جابرحديثمن"المسند")3(فيوهو

بنعبداللهقتللما":قالجابرعنهذامنأتمسياقفيهوللترمذي

)1(

)2(

)3(

رقم)2391(،وابويعلىرقم507-607()1/والحاكم(،)7191رفمحبان

وغيرهم.)022(الدعواتفيوالبيهقي(،)1624

.حبانابنصححهوالحديث

)ا(.حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،"بمن

ولمالاسناد"صحيح:وقال)1194(،رقم)3/223-224(المستدرك

".كذاب:"فيض:بقولهالذهبيوتعقبه".يخرجاه

.نحوهفذكرجابرعنعقيلبنمحمدبنعبداللهطريقمن361()3/

)4/6(مسندهفيوأبويعلى)1265(رقممسندهفيالحميديواخرجه

-.وغيرهما(002)2رقم

.مقالحفظهفيعقيلابنوفيه
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قالماأخبركألاياجابر":مج!يماللهرسولقالأحديومحرامبنعمرو

منإلآأحداعزوجلالله"ماكلم:قال،بلىقال؟"لأبيكعزوجلالله

("،أعطكعليتمن،ياعبدي:فقال،كفاحاأباكوكلم،حجابوراء

لاإليهاألهممنيسبقإئه":قال،ثانيةفيكفأقتل،تحيينييارب:قال

الايةهذهعزوجلاللهفأنزل،ورائيمنفأبلغ،يارب.قال،يرجعون

قال،(1)"(961/عمران]اللأيةاأفوتا(الئهسبيلفىقتلوائذيناتخسبنولا)

."غريبحسنحديثهذا":الترمذي

."صحيحه"فيالحاكمورواه،صحيحوإسناده:قلت

بنعبدحدثنا:الترمذيفقالعمر:بنعبداللهحديثوأما

فاخته.أبيبنثويرعنإسرائيلعنشبابةعنحميد)2(

بنمحمدمعاويةأبوحدثنا،موسىبنأسدحدثنا:الطبرانيوقال

عمرابنعن،فاختةأبيبنثويرعنأبجر،بنالملكعبدعن،خازم

منزلةالجنةأهلأدنى"إن:ع!يماللهرسولقال:قالعنهمااللهرضي

إلىينظر،أدناهيرىكماأقصاهيرى،سنةألفيملكهفيينظرلرجل

)1(

)2(

فيخزيمةوابن)0028(،ماجهوابن)0103(،برقمالترمذياخرجه

فيوالحاكم)2207(،رقمصحيحهفيحبانوابن)995(رقمالتوحيد

وغيرهم.."يخرجاهولمالاسنادصحيح":وقال224-225()3/المستدرك

والمؤلف.والحاكمخزيمةابنوصححه،الترمذيحسنهوالحديث

خطأ.وهو"جميل":في"ج"
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تبارلطاللهوجهفيينظرمنمنزلةأفضلهموإن،وخدمهوسررهأزواجه

.)1("مرتينيومكلوتعالى

إسرائيل،عن:وجهغيرمنالحديثهذا"وروي:الترمذيقال

ثوير،عن،أبجربنالملكعبدورواه.مرفوعاعمرابنعنثوير،عن

عن،عبيداللهالأشجعيوروىموقوفا.عمرابنعنمجاهد،عن

حدثنا.يرفعهولم،قولهعمرابنعن،مجاهدعنثوير،عن،الثوري

عنثوير،عن،سفيانعن،الأشجعيحدثنا،كريبطأبوبذلك

."يرفعهولم،نحوهعمرابنعن،مجاهد

ثوير،عن،إسرائيلعن،شبابةعن،عرفةبنالحسنورواه:قلت

يومذوص):لمجماللهرسولقرأثم:فيهوزادمرفوعا،عمرابنعن

[)2(2-223/]القيامة!(ناظربلىرئهاإك!ناضر"

عن،حكيمبنكوثر)3(عن،ابيهعنبشيربنهشيمبنسعيدوقال

يوم":لمجيماللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنعن،نافع

.")4(وتعالى]-291/ب[تباركاللهإلىعينفيهنظرتيومأولالقيامة

)1(

)2(

)ط!(

)4(

324(.ص)323-فيعليهالكلامتقدم

.()171رقمالرؤيةفيالدارقطنيأخرجه

ضعيف.وهوثويرعلىمدراهضعيفوسنده

منوالتصويب،حطوهو،"كدز":وفي"د""دزز"،:،هـ"،ج"أ،بفي

الذارقطني.

)175(.رقمالرؤيةفيالذارقطنيأخرجه

بعضهم،وتركه،بعضهمضعفهحكيمبنكوثر:فيهباطلحديثوهو

منكراته.منمعدودالحديثوهذابشيء،ليسأحمد:الاماموقال
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الرقي،حيانبنيحيىبنأحمدعن،جماعةعنالدارقطنيورواه

عنه.خرزادبنإبراهيمعن

بنمحمدأخبرنا،سليمانبنأحمدحدثنا:الدارقطنيوقال

خالدعن،الحناطشهابأبوثنا،صالحبنالحميدعبدحدثنا،يونس

عنهما-اللهرضى-عمربنعبداللهعن،جعفربنحمادعندينار،ابن

الجنة،أهلبأسفلأخبركم"ألا:يقول!شي!اللهرسولسمعت:قال

بلغإذاحتى-:قالأنإلىالحديث-فذكراللهرسوليابلى:قالوا

تباركالربأشرفمنهافضللانعيمانوظنوامبلغكلمنهمالنعيم

الجنةأهليا:فيقول،عزوجلاللهوجهإلىفينظرون،عليهموتعالى

فيوتسبحونيوتكبرونيتهللونيكنتمبماوسبحونيوكئرونيهللوني

لداود:وتعالىتبارلنفيقول،الرحمنبتهليلفيتجاوبونالدنيا،دار

.")1(عزوجلربهفيمجدداودفيقوم،فمجدنيقمياداود

)1(

095(.)4/واللسان505(،)5/للذهبيالميزانانطر:

.()176الرؤيةفيالدارقطنياخرجه

عليه.توبعوقد،متروكوهو:الكديمييونسبنمحمدوفيه

بنعبدالحميدثناالقرشيموسىبن"اوعبيدالله"عبداللهبنمحمدتابعه

مطولا.بهصالح

)343(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

عليه.أقفلمهذاالقرشيومحمد

معين،ابنوثقة:البصريالعبديائهيحتملجعفربنحمادالاسنادوفي

".الحديث"منكر:عديابنوقال

023(.)7/الكمالتهذيب:انظر.لين:حجرابنوقال،الأزديوضعفه

=حمادبينانقطاعالحديثفيوأيضا،عليهاقفلماخر:ائهويحتمل
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")1(:المريسيبشرعلى"ردهفيالدارميسعيدبنعثمانوقال

دينار،بنخالدعن،الحناط)2(شهابأبيعن،يونسبنأحمدحدثنا

الجنةأهل"إن:!يمالنبيإلىرفعهعمرابنعنجعفر،بنحمادعن

لهمتجلىمنهأفضلنعيملاأنوظنوامبلغكلمنهمالنعيمبلغإذا

عاينوهنعيمكلفنسوا،الرحمنوجهإلىفنظرواوتعالىتباركالرب

.")3(الرحمنوجهإلىنظرواحين

حدثنا:")4(الابانة"فيبطةابنفقال:رويبةبنعمارةحديثواما

سفيانبنعوفبنمحمدحدثنا،الحمصيسلامةبن(عبدالغافر)

]148/ا[عن،عياشبنإسماعيلحدثنا،اليمانأبوحدثنا،الطائي

بنبكرأبيعنخالبنأبيبنإسماعيلعن،عبداللهبنعبدالرحمن

البدرليلةالقمرإلىلمج!اللهرسولنظر:قالأبيهعنرويبةبنعمارة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اعلم.واللهعمروابنجعفربن

)922(.رقم

تصحيف.وكلاهما،"الخباط":وفي"هـ"،"الخياط":،د""بفي

حميدبنوعبد)918(،رقمالجهميةعلىالردفيالذارميأيضاواخرجه

المنتخب.)984(مسندهفى

.وغيرهالانقطاعالمتقدمةالعللفيهضعيفوسنده

:مختصرهنشروقدعشر،الخامسالجزءالابانةمنالمفقودةالقطعةضمنهو

الحديث.هذافيهوليس"الابانةمنالمختار"

خطأ.هو"عبدالغفار":"ا"حاشيةعلىونسخة،"هـ"في

-913(.)11/137للخطيببغدادتاريخ:انظر
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رؤيته،فيتضازونلا،القمرهذاترونكماربكمسترون"إممم:فقال

غروبها)1(وقبل،الشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألآاستطعتمفإن

.")2(فافعلوا

بكر)3(أبيعنأحمدبنعمرالقاسمأبووأخبرني:بطةابنقال

حدثناالمغيرةحدثنا،منصوربنعبدالرزاقحدثنا،هارونبنأحمد

رويبةبنعمارةبنبكرأبيعنخالدأبيبنإسماعيلعنالمسعودي

"إلنكم:فقالالبدرليلةالقمرإلى!يواللهرسولنظر:قالأبيهعن

فيتضامونلاالقمرهذاترونكما،وتعالىتباركربكماللهسترون

ولا،الشمسطلوعقبلركعتينعلىتغلبوالاأناستطعتمفإن،رؤيته

.فافعلوا"،غروبهابعدركعتين

)1(

)2(

)3(

قبل"."وصلاة:"أ"حاشيةعلىونسخة،هـ،د""بفي

بلدته،أهلغيرعنروايتهفيضعيفعئاشبنإسماعيل.ضعيفإسناده

إسماعيل.توبعوقد،اختلطقدوكانالمسعوديهوعبداللهبنوعبدالرحمن

الآخرباللفظبهالمسعوديعنالجرجرائيعبداللهبنالمغيرة:تابعه-

المؤثف.ذكرهائذي

المؤلف.ذكركمابطةوابن)152(،رقمالرؤيةفيالذارقطنيأخرجه

وابنهوالمسعوديمنسمعهلفلايدرى.عليهأقفلمهذاوالمغيرة

؟.بعدهأمالمسعودياختلاطقبلعياش

92(.ط)282صالكياللابنالن!راتالكواكب:انظر

مأالطابعمنأسقطتأدريفلا"،أبيه"عنالذارقطنيعندليس:تنبيه

مرسلة.الروايةعنده

بن"."بكر"أ"حاشيةعلىونسخة"هـ"،في
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عاصمحدثنا:معاويةأبوفقال:الفارسيسلمانحديثواما

!ييهالنبييأتون:قالالفارسيسلمانعنعثمانأبيعن،الأحول

فاشفعقم،لكوغفر،بكوختم،بكفتحاللهإناللهنبييا:فيقولون

ينتهيحتىالثاسيجوسفيخرحصاحبكمنعم:فيقول،ربكإلىلنا

:فيقالهذا؟من:فيقالفيقرعالباببحلقةفياخذ،الجنةبابإلى

فيفيستأذناللهيديبينيقومحتىفيجيء،لهفيفتح:قالمحمد

الحديث.")1(لهفيؤذنالسجود

أبوالقاسمأخبرني:بطةابنفقال:اليمانبنحذيفةحديثوأما

جمهور،بنيزيدحدثنا،هارونبنأحمدبكرأبيعنأحمدبنعمر

بنإبراهيمعن،أبيحدثنا،العنبريكثيربنيحيىبنالحسنحدثنا

عن،وائلأبيعن،الأعمشعنمطيببنالقاسمعن،المبارك

.اليمانبنحذيفة

)1(

عبيدةبنعمروبنوأحمدمعمربنمحمدحدثنا:البزاروقال

وابنمطؤلا،)31666(رقم)6/312(مصنفهفيشيبةابيابناخرجه

)813(،رقمالسنةفيعاصمأبيوابن)045(،رقمالتوحيدفيخزيمة

وغيرهم.61()17رقم)6/247،24(الكبيرفيوالطبراني

صحيح.وسنده
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بنإبراهيمحدثنا)1(،العنبريكثيربنيحيىحدثنا:قالا،العصفري

حذيفةعنوائلأبيعنالأعمشعنمطيببنالقاسمعن،المبارك

ماكأصفىمراةكفهفيفإذاجبريل"أتاني:!ماللهرسولقال:قال

يا:قلتةقالسوداء،نكتهوسطهافيوإذاوأحسنها،المرايايكون

وما:قلتقالوحسنها،صفاؤهاالدنيا،هذهقالهذا؟ما،جبريل

الجمعة؟وما:قلتقال،الجمعةهذهقالوسطها؟فياللمعةهذه

فيواسمهوفضلهبشرفهوسأخبرك،عظيمربكأياممنيوم:قال

أمرفيهجمعوتعالىتباركاللهفإن:الدنيافيوفضلهشرفهأما.الآخرة

أمةأومسلمعبديوافقهالاساعةفيهفإن:فيهيرجىماوأما،الخلق

واسمهوفضلهشرفهوأما.إياهأعطاهماإلاخيرافيهااللهيسألانمسلمة

وأهل،الجنةإلىالجنةأهلصيرإذاوتعالىتباركاللهفإن:الآخرةفي

إلانهارولاليلبهاليسوساعاتهاأيامهاعليهموجرت،النارإلىالنار

الذيالحينفيالجمعةيومكانفإذا،وساعاتهذلكمقداراللهعلمقد

الجنة،أهليا:منادنادىجمعتهمإلىالجنةأهلفيهيخرجأويبرز

عزوجل،اللهإلاوطولهوعرضهسعتهلايعلم،المزيددارإلىاخرجوا

نور،منبمنابرالأنبياءغلمانفتخرج:قال،المسكمنكثبانفي

لهم،وضعتفإذا:قال،ياقوتمنبكراسيالمؤمنينغلمانويخرج

تدعىريحاعليهموتعالىتباركاللهبعثمجالسهمالقوموأخذ

ثيابهم،تحتمنفتدخلالأبيضالمسكأثابيرعليهمتثير،المثيرة

بذلكتصنعكيفأعلمالريجفتلك،وأشعارهموجوههمفيوتخرجه

"ب،ج،د،هـ".في)1(ليس
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الأرضوجهعلىطيبكلإليهادفعلوأحدكمامرأةمنالمسك

لوالمرأةتلكمنالمسكبذلكتصنعكيفأعلمالريجتلكلكانت

حملةإلىسبحانهاللهيوحيثم:قال،اللهبإذنالطيبذلكإليهادفع

أولفيكون،الحجبوبينهموبينهالجنةظهرانيبينفيوضع،العرش

ولم،بالغيبأطاعونيالذينعباديأين:يقولأنمنهمايسمعون

المزيد،يومفهذافسلوني،أمريواتبعوا،رسليوصدقوا،يروني

:قال،عنافارضعنكرضينارب:واحدةكلمهعلىفيجتمعون:قال

عنكمأرضلملوإنيالجنةأهلياأن)1(قولهمفيتعالىاللهفيرجع

فيجتمعون:قال،المزيديومفهذافسلوني،جنتيأسكنتكمما]914/أ[

اللهفيرجع:قال،عنافارضعنكرضينا:واحدةكلمةعلى]491/ب[

لماعنكمأرضلملوإني،الجنةأهلياأنقولهمفيعزوجل

كلمةعلىفيجتمعون:قال،فسلونيالمزيديومفهذا،جنتيأسكنتكم

اللهفيكشف:قال،إليهننظرأرناوجهكرب،وجهكرب:واحدة

شيءنورهمنفيغشاهم،لهمويتجلى،الحجبتلكوتعالىتبارك

:قال،نورهمنغشيهمممالاحترقوالايحترقواأنعليهمقضىأنهلولا

خفواوقدمنازلهمإلىفيرجعون:قال،منازلكمإلىارجعوا:يقالثم

وتعالى،تباركنورهمنغشيهممما،عليهموخفين،أزواجهمعلى

يرجعواحتىوأمكنوتراد،وأمكنالنورترادمنازلهمإلىصاروافإذا

خرجتملقد:أزواجهملهمفيقول:قال،عليهاكانواالتيصورهمإلى

اللهبأنذلك:فيقولونقالغيرها؟علىورجعتمصورهعلىعندنامن

لهم.قولهفي:يعني)1(
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فلهم:قال،عليكمبهخفيناماإلىمنهفنظرنا،لناتجلىوتعالىتبارلب

عزوجل:قولهوذلك:قال،فيهكانواماعلىالضعفأيامسبعةكلفي

]السجدة/!(يغملونبصا؟نواج!إءماعيزقرهمنلهماخفىمانفممىتغلمفلا)

)1(]71.

،إسحاقابيعن،إسرائيلحدثنا:مهديبنالرحمنعبدوقال

!!لفذين:عزوجلقولهفيحذيفةعن،ال!سعدييزيدبنمسلمعن

اللهوجهإلى"النظر:26[قال]يونس/(وزيادبولمحم!نئأخسنوا

.")2(عزوجل

.)3("المرفوعحكمفيعندناالصحابي"وتفسير:الحاكمقال

)1(

)2(

)3(

فيوالبزار)26(،رقم)3/32-36("المختار"الابانةفيبطةابناخرجه

رقمالجثةصفةفيالدنياأبيوابن)2881(،رقم)7/288-092(مسنده

.)338(

".غريبحديث"هذا:المدينيبنعليقال

نكارته.علىيدلالأعمشعنبهمطئببنالقاسمتفزد:قلت

عمن"يخطىء:حبانابنقاللكنالذارقطني،و.ئقهمطئببنوالقاسم

منه".ذلككثرلما،التركفاستحقروايتهقلةعلىيروي

.(164)5/والميزان،(132)2/المجروحين

)613(.صتقدم

.2(0)صالحديثعلومومعرفة،)3317(رقمتحت375()2/المستدرك:انظر

عندمسندفهو،التلاوةفشرإذاالصحابي.فإن.."المستدركفيولفظه

".الشيخين

النكتفيالصلاحوابنالحاكمكلامعلىحجرابنالحافظتعليقوراجع

053-533(.)2/"الصلاحابنعلى
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بنحمادحديثمنخزيمةابنفروى:عباسابنحديثواما

:فقالعباسابنخطبنا:قالنضرةأبيعن،جدعانابنعن،سلمة

وانيالدنيا،فيتعجلهادعوةلهإلانبيمن"ما:ع!يماللهرسولقال

بحلقةفآخذالجنةبابفآتي،القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتياختبأت

ربيفآتيمحمد،أنا:فأقولانت؟من:فيقالالبابفأقرع،الباب

فأخر،ربيليفيتجلى،سريرهعلى:قالأو،كرسيهعلىوهو

ساجدا")1(.

ابنبدلسعيدأبيعن:فقالجدعانابنعن،عيينةابنورواه

عباس.

حدثنا،الأشعثبنمحمدعميحدثنا:داودأبيبنبكرأبووقال

اللهرضيعباسابنعنالحسنعنأبيحدثنيقال]جسر[)2(،ابن

)1(

)2(

مسندهفيوالطيالسيمطؤلا،)1/281-282(المسندفيأحمداخرجه

والطبراني(المنتخب)496-مسندهفيحميدبنوعبدمطؤلا،)2834(

به.سلمةبنحمادطريقمن.وغيرهم)12777(

عننضرةابيعنجدعانبنزيدبنعليعنعيينةبنسفيانورواه-

.فذكرهالخدريسعيدابي

حسن".حديث"هذا:وقال)3148(،برقمالترمذياخرجه

غريبة،زيادةمتنهفيذكروقد،كلامحفظهوفيجدعانابنعلىومداره

."،...اللهدونمنإلهاائخذت"إني:الشفاعةحديثفيعيسىقولوهي

ذنبا.مريمبنعيسىيذكرلمالصحيحفيوائذي

.بعدهماوكذا"جبير"،:النسخفيووقع"الابانة"،منالمعكوفتينبينما
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كلفيتعالىربهميرونالجنةأهل"إن:قال،مج!ي!النبيعنعنهما

الجمعةيومإليهأسرعهممجلسامنهوأقربهم،الكافوررمالفيجمعة

.(1")غدواوأبكرهم

حدثنا:الصغانيفقال:العاصبنعمروبنعبداللهحديثوأما

حدثني،)2(إسحاقبنمحمدعلىقرأت:قالالمقعدأبوعمروصدقة

:قالعمروبنعبداللهأبيهعن،عثمانبنعمروبنعبداللهبنأمية

أميروهو-الحكمبنمروانيحدبالعاصبنعمروبنعبداللهسمعت

الملائكةمنهمفإن:أصنافالعبادتهالملائكةاللهخلق:قال-المدينة

خشوعاركوعاوملائكة،القيامةيومإلىخلقهميوممنصافينقياما

يومإلى)3(خلقهممنذسجوداوملائكة،القيامةيومإلىخلقهميوممن

وجههإلىونظروا،تعالىلهموتجلىالقيامةيومكانفإذا،القيامة

.")4(عبادتكحقعبدناكماسبحانك:قالواالكريم

)1(

)2(

)3(

)4(

رقم"المختار"الابانةفيبطةوابن)611(،رقمالشريعةفيالاجريأخرجه

.)03(

بنجسروابيهجعفر،وهوجسرابنلحالجذا،ضعيفسندهوالحديث

)956(.صحالهماتقذموقدفرقد،

.عباسابنمنيسمعلموالحسن،جهالةفيهالأشعثبنومحمد

خطأ.وهو"الحسن"في"أ،ج":وقع

الجملةهذهبدلوجاءفي"هـ"ليس"خلقهم"إلى"القيامةيوم"إلىقولهمن

".خلقهميوم"منذ"أ":حاشيةعلىنسخةفيووقع"الله"،

به.الصغانيطريقمن)133(رقم"المختار"الابانةفيبطةابنأخرجه
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فصل

بنعبدالصمدحدثنا:الدارقطنيفقال:كعببنابيحديثواما

علاقةبنقحطبةحدثني:قالدينار،بنزكريابنمحمدحدثنا،علي

مج!ي!النبيعنكعبب!أبي91/ب[]هعنالعاليةأبيعنابوخلدةحدثنا

:قال26[]يونس/لحم!نئوزياد!(أخسنوالفذين!:وتعالىتباركقولهفي

.")1(عزوجلاللهوجهإلىالنظر"

فصل

إبراهيمحدثنا:حميدبنمحمدفقال:عجرةبنكعبحديثوأما

عنعجرةب!كعبعنالخراسانيعطاءعنجريجابنعنالمختارابن

:قال(وزياد!كلشتىأخسنوا!لفذين:تعالىقولهفيغ!يمالنبي

)1(

حدثني"إسحاقبنمحمد"كاتبالشاميعيسىأبيبنهارونورواه-

مختصرا.بهإسحاقبنمحمد

يه.لابأسوسنده)2/8(.الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه

)183(.رقمالرؤيةفيالذارقطنيأخرجه

مثله.بهغدانةبنقحطبةعنالهاشميالفضلبنالعباسورواه-

)984(.رقمالاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

مثله.بهالعاليةأباسمععفنزهيرورواه-

)078(.برقمواللالكائي(،)11/701تفسيرهفيالطبريأخرجه

أقفلمالفضلبنالعباسفإننظر،قحطبةإلىالاسنادثبوتوفي

يضعالحديث.:الدارقطنيقال:زكريابنومحمد،عليه

)483(.رقموالمتروكينالضعفاء:انظر

أعلم.والله.العاليةأباسمعمنإبهامففيه:الاخرالاسنادوأفا

682



.")1(وتعالىتباركربهموجهإلىالنظر؛الزيادة"

فصل

حدثنا:الدارميسعيدبنعثمانفقال:عبيدبنفضالةحديثواما

يعنيفضالةأنالدرداءأم)2(عن،حلبسابنعن،المهاجربنمحمد

العيشوبرد،القضاءبعدالزضاأسألكإنياللهم:يقولكانعبيدابن

غيرفي،لقائكإلىوالشوق،وجهكإلىالنظرولذة،الموتبعد

.)3(مضلةولافتنة،مضرةضراء

فصل

حديثمنأحمد")4(مسند"ففي:الصامتبنعب!دةحديثواما

بنعمروعن،معدانبنخالد1/ا[ه]0عنسعدبنبحيرحدثنا،بقية

عنه-اللهرضي-الصامتبنعبادةعنأميةأبيبنجنادةعنالأسود

لاأنخشيتحتىالدجالعنحدثتكم"قد:قالأله!ي!النبيعن

العينمطموسأعورجعدأفححقصيررجلالدجالمسيحإن،تعقلوا

ليسربممأنفاعلمواعليكمألبسفإنجحراء،ولابناتئةليست

)1(

)2(

)3(

)4(

61(.)1صتقدم

التخريج.مصادرمنوالتصويب،"أبي"النسخجميعفي

رقمالسنةفيعاصمأبيؤابن)702(،رقمالرؤيةفيالدارقطنياخرجه

شرحفيواثلالكائي)825(،رقم931()18/الكبيرفيوالطبراني)427(،

وغيرهم.)847(رقمالاعتقادأصول

حسن.وسنده

/5()324.
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.()1تموتوا"حتىربكمتروالنوأمممبأعور،

فصل

حدثنا:الصغانيفقال:ع!يمالنبيأصحابمنالرجلحديثوأما

أرطاةبنعديسمعت:قالمنصوربنعبادحدثناعبادةبنروح

:قالثموأبكانا،بكىحتىيعظفجعل،بالمدائنالمنبرعلىيخطب

إلأصلاةلاتصلياناوصيكيابني:يعظهوهولابنهقالكرجلكونوا

عملنعمللنيوتعال،تموتحتىغيرهابعدهالاتصليألكظننت

سمعتولقد،الكرةسألاثمالنار،علىوقفاقدكألهمارجلين

نإ:فقالعيرهغ!يماللهرسولوبينبينيما-اسمهعبادفلانا-نسي

مامنهم،مخافتهمنئصهمفراترعدملائكةللهإن":قالغ!يواللهرسول

وملائكة:قال،اللهيسيحملكا)2(وقعتإلأعينهمندمعتهتقطرملك

ولارؤوسهم،يرفعوالموالأرضالسمواتاللهخلقمنذسجود

ولا،مصافهمعنينصرفوالموصفوف،القيامةيومإلىيرفعونها

ربهم،لهموتجلىالقيامةيومكانفإذا،القيامةيومإلىينصرفون

)1(

)2(

أبيوابن01(،)70السنةفياحمدبنوعبدالله)0432(،أبوداودواخرجه

)182(،الجهميةعلىالردفيوالدارمي)428(،السنةفيعاصم

)2681(.مسندهفيوالبزار)848(،الاعتقاداصولشرحفيوائلالكائي

البزار.ذكرهاعقةوفيهجيد،سندهوظاهر

بحيرحديثمنإلأعبادةعنيروىلانعلمهالحديث"وهذا:البزارقال

اصحاببعضعنأميةأبيبنجنادةعنواحدغيررواهوقدسعد،ابن

ع!م!".النبي

ملك"."على:والتقدير،الخافضنزععلىوالنصب،النسخفيكذا
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.")1(لكينبغيكماعبدناكماسبحانك:قالوااليهفنطروا

فصل

الاسلاموأئمةوالتابعونع!يماللهرسولأصحابقالهمابعضوهاك

بعدهم.

عنه:اللهرضيالصديقبكرأبيقول

الصديق:أبوبكرقرا".بعدهمسعدبنعاموعن:أبوإسحاققال

خليفةياالزيادةما:فقالوا26[أيونس/وزياد!(لمحشتىأخسنواللذين!)

.")2(وتعالىتباركالربوجهإلىالئظر:قالع!يم؟اللهرسول

عنه:اللهرضيطالبابيبنعليقول

ميسرةبنعليحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيبنعبدالرحمنقال

عن،الأحوصأبيعن،العنبريخالدأبيبنصالححدثنا،الهمداني

)1(

)2(

تاريخهفيوالخطيب)34(،رقم"المختار"الإبانةفيبطةابنأخرجه

61(.و06)04/دمشقتاريخفيعساكروابن)12/303(،

.نحوهبهعبادةبنروحعنالبرجلانيالحسينبنمحمدورواه-

)501(.رقموالبكاءالرقةفيالدنياأبيابنأخرجه

.نحوهبهمنصوربنعبادعنشميلبنالنضرورواه-

فيوأبوالشيخ)026(،رفمالصلاةقدرتعظيمفيالمروزيأخرجه

)515(.رقمالعظمة

وعنده،الحديثلئينوهوالناجيمنصوربنعئادعلىمدارهوالحديث

لئن.فالاسنادوعليه(،)14/158الكمالتهذيب.منكرات

)613(.صعليهالكلامتقدم
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سمعت:قالعبد)1(،بن]691/ب[عمارةعن،الهمدانيإسحاقأبي

تباركاللهوجهإلىوالنظر،الجنةدخولالنعمةتمام"من:يقولعليا

.")2(جنتهفيوتعالى

:اليمانبنحذيفةقول

حذيفة:عنيزيدبنمسلمعنإسحاقأبيعناسرائيلعنوكيع

.")3(وتعالىتباركاللهوجهإلىالنظر:الزيادة"

:عباسبنوعبداللهمسعودبنعبداللهقول

عبداللهسمعت:قالعكيمبنعبداللهعنهلالعنأبوعوانةذكر

قبلباليمينيبدأ-الكوفةمسجد-المسجدهذافي:يقولمسعودابن

يومبهسيخلوربهإنإلآإنسانمنمنكمما"والله:فقاليحدثناأن

)1(

)2(

)3(

"عبيدة""ا"حاشيةعلىونسخة"د"وفي"عبيد""أ،ب،هـ":فيوقع

الكمالوتهذيب)6/105(،الكبيرالتاريخمنوالتصويب

.)21/252-253(

عن)985(رقموالجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيذكره

حاتم.أبيابن

تفرد،طالبأبيبنعليمنسمعالكوفيعبدبنعمارةسندهوفي

السبيعي.إسحاقابوعنهبالرواية

الإماموقال"،بحديثهلايحتج،مجهول"شيخ:الرازيابوحاتمقال

تهذيبانظر:".إسحاقأبيغيرعنهلايروي،الحديث"مستقيمأحمد:

)21/253(.الكمال

عليه.اقفلمخالد:ابيبنصالح:قلت

)613(.صعليهالكلامتقدم
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يابيماغرك:فيقولقال.البدرليلةبالقمرأحدكميخلوكماالقيامة

فيماعملتكيفثلاثا،المرسلينأجبتماذا،مراتثلابادمابن

")1(.علمت

بنإبراهيمحدثناالأزهربنأحمدأخبرناداود:أبيابنوقال

الجنةدخلمنكل:عباسلابنقيل:قالعكرمةعنأبيحدثناالحكم

.")2(نعم:قال؟عزوجلاللهيرى

وأبيمالكأبيعنالسديإسماعيلعن:نصربنأسباطوقال

ابنعنالهمدانيمرةوعنعنهما،اللهرضيعباسابنعنصالح

.")3(اللهوجهإلىالنظر:الزيادة":عنهاللهرضيمسعود

جبل:بنمعاذقول

الخرازأحمدبنإسحاقأخبرنا،حاتمأبيبنعبدالرحمنقال

ميمونعنمسلمبنالمغيرةعنالرازيسليمانبنإسحاقحدثنا

)4(ء
يقالرجلعلينافدخل،وائلأبيعندجال!اكنت:قالحمزةبي

)1(

)2(

)3(

)4(

شرحفيوائلالكائي)9988(،رقم)9/402(الكبيرفيالطبرانياخرجه

.(131)1/الحليةفيوابونعيم)086(،رقمالاعتقاداصول

.نحوهبهالوزانهلالعنالقاضىشريكورواه-

رقمالسنةفيوعبدالله)38(،رقمالزهدفيالمباركابناخرجه

وغيرهم.)217(رقمالتوحيدفيخزيمةوابن485(،،)474

صحيح.ثابتاثروهو

)624(.صتقدم

)615(.صمد
23(.ط)92/237الكمالتهذيب:انظرخطأ،هوابي""بن،د""بفي
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عنتحدثناألا،عفيفأبايا:سلمةبنشقيقلهفقال،أبوعفيفله

فيالقيامةيومالناسيحشر":يقولسمعتهبلى:قالجبل؟ابنمعاذ

لاالرحمنمنكننففيفيقومون،المتقونأينفينادىواحد،صعيد

اتقواقوم:قال؟المتقونمن:قلتيستتر،ولا،منهماللهيحتجب

.(")1الجنةإلىفيمرونبالعبادةللهوأخلصوا،الأوثانوعبادة،الشرك

:هريرةابيقول

رضي-أباهريرةأنالنضرأبيعنلهيعةابنأخبرنا:وهبابنقال

.")2(الموتتذوقواحتىربكمتروا"لن:يقول-كانعنهالله

عمر:بنعبداللهقول

عمرابنعنثويرعنأبجربنعبدالملكعن،الجعفيحسينقال

إلىينظرمنمنزلةالجنةأهلأدنى"إن:قال]151/ا[عنهمااللهرضي

)1(

)2(

)864(.رقموالجماعةالسئةاهلاعتقادأصولشرحفيائلالكائيذكره

ضعيف:الكوفيالقصابالأعورأبوحمزةميمونفيه،ضعيفوسنده

تركه.:وبعضهم،الحديث

24(.)92/238-.الكمالتهذيب:انظر

عليه.اقفلمأبوعفيف:وايضا

)865(.رقموالجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيذكره

مولىسالمالنضرأبيبينوللانقطاع،لهيعةابنلضعف،ضعيفوسنده

.هريرةابيوبينالقرشيمعمربنعبيداللهبنعمر

12(.ط)01/127الكمالتهذيب:انظر
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ينظرلمنمنزلةافضلهموإن،اقصاهيرىكماادناهيرىعامالفيملكه

.")1(مرتينيومكلفياللهوجهإلى

عبيد:بنفضالةقول

نأالدرداءأمعنحلبسابنعنمهاجربنمحمدعنالدارميذكر

وبرد،القضاءبعدالرضاأسألكإني"اللهم:يقولكانعبيدبنفضالة

.)2(تقدموقد"وجهكإلىالنظرولذة،الموتبعدالعيش

:الأشعريموسىأبيقول

موسىأبيعنتميمةأبيعنالهذليبكرأبيعن:وكيعقال

.")3(اللهوجهإلىالنظر:"الزيادة:قال-عنهاللهرضي-

عنالتيميعن،)4(عليةوابنعديأبيوابنهارونبنيزيدوروى

اللهرضيالأشعريموسىأبيب[]791/عنمرايةأبيعنالعجليأسلم

صرفما:فقال()بأبصارهمفشخصواالناسيحدبكانألهعنه

.(")6(؟جهرةاللهرأيتمإذابكمفكيف:قال،الهلال:قالوا؟عنيأبصاكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ص)671(.وراجع-323(،)322صتقدم

)683(.صتقدم

)614(.صتقدم
"ا".حاشيةعلىونسخة،د""بمنعلئة""وابنقوله

عنه"."بأبصارهم"أ"حاشيةعلىونسخة"د،هـ"في

السنةفيوعبدالله)691(،رقمالجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه

رقم=التوحيدفيخزيمةوابن)906(،رقمالشريعةفيوالاجري)465(،
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مالك:بنأنسقول

أبيعنشريكحدثنايمانبنيحيىحدثنا:شيبةأبيابنقال

)ولدشا:عزوجلقولهفيعنهاللهرضيمالكبنأنسعناليقظان

يوموتعالىتباركالرفيلهم"يظهر:قال35(]ق/(!مزيد

")1(.القيامة

عبدالله:بنجابرقول

جابرعنالحسنعنخالدأبيبنالحكمعنمعاويةبنمروانقال

عليهمواديم،الجنةالجنةأهلدخلإذا:قال-عنهالله-رضي

لها،تروبولاتبوللاأحمرياقوتمنخيولجاءتهمبالكرامة

خروالهمتجلىفإذاعزوجلالجباريأتونثم،عليهافيقعدون،أجنحة

عنكمرضيتفقدرؤوسكمارفعواالجنةأهليا:فيقولسجدا،

")3(.بعدهسخطلارضا)2(

)1(

)2(

)3(

)862(.رقمالاعتقادأصولشرحفيوائلالكائي)257(،

مرفوعا.بهالتيميسليمانبنومعتمرزريعبنيزيدطريقمن

)256(.التوحيدفيخزيمةابناخرجه

خزيمة.ابنكماقالووهمخطأورفعه

حبانابنوذكره،العجليواسلمقتادةعنهروىتابعيابومرايةفيهوالأثر

054(.)2/المنفعةتعجيل:وانظر31(،)5/الثقاتفي

به.لابأسفالأسنادوعليه

654(.-)651صاليقظانأبيعلىفيهوالاختلاف،عليهالكلامتقدم

"ا".حاشيةعلىونسخة"هـ"من

)561(.صعليهالكلامتقدم
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من!ي!اللهرسولعنروىممنالبابفي"فتحصل:الطبريقال

وأبوهريرة،،عليمنهم:نفساوعشرونثلاثةالرؤيةحديثالصحابة

،عباسوابنوجابر،،وصهيب،وأبوموسىوجرير،وابوسعيد،

بنوزيدمسعود،وابن،كعببنوابيياسر،ابنوعمار،وانس

حاتم،بنوعدي)1(،الصامتبنوعبادة،اليمانبنوحذيفة،ثابت

بنوبريدةعبيد،بنوفضالة،عجرةبنوكعب،العقيليوأبورزين

.(")2(مج!يمالنبيأصحابمنورجل،الحصيب

محمدبنجعفرحدثناعبداللهبنمحمدأخبرنا":الدارقطنيوقال

"معينبنيحمىسمعت:قال،غسانبنمفضلحدثناالأزهرابن

.")3(صحاحكلها،الرؤيةفيحديثماعشرسبعةعندي:يقول

الصديقبكرابيعن"الرؤية"إثباتفي"روينا:البيهقيوقال

موسىوأبيعباسبنوعبداللهمسعودبنوعبداللهاليمانبنوحذيفة

لنقل،مختلفينفيهاكانواولو،نفيهامنهمأحدعنيروولم،وغيرهم

والحرامالحلالفياختلفوالماأدهمكما،إليناذلك)4(فياختلافهم

اختلفوالماأذهموكما،إليناذلكفياختلافهمنقلوالأحكاموالشرائع

إلينا،ذلكفياختلافهمنقلالدنيافيبالأبصارسبحانهاللهرؤيةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.جميعفيولايوجد"وأبوأمامة"،إضافةهنااللالكائيعند

-فيويلاحظ)2/594(،والجماعةالسئةأهلاعتقادأصولشرحانظر:

".عباس"ابنبعدعمر""ابنيذكرلم-المطبوعة

)857(.رقمللالكائيالاعتقادأصولشرح:انظر

من"ا"."ذلك"فيقوله
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ينقلولم،عنهمالاخرةفيبالأبصارسبحانهاللهرؤية)1(نقلتفلما

علمناالدنيا=فياختلاففيهاعنهمنقلكما،اختلافذلكفيعنهم

متفقينالاخرةفيبالأبصارتعالىاللهبرؤيةالقولعلى)2(كانواألهم

)3(
."مجتمعين

فصل

أئمةمن:الإيمانوعصابة،الاسلامويزك)4(التابعونوأما

يحيطأنمنأكثرفأقوالهم،التصوفوأئمةوالتفسيروالفقهالحديث

عزوجل.اللهإلابها

.(")اللهوجهإلىالنظر:الزيادة":المسيببنسعيدقال*

عنه.يحيىعن،مالكرواه

.")6(اللهوجهإلىالنظر:"الزيادة:الحسنوقالكلو

عنه.حاتمأبيابنروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".في"نقلت"أ"حاشيةعلىنسخةفي

.محل""على:"وفي"ج،"محل"أ""حاشيةعلىنسخةفيجاء

)142-144(.صللبيهقيالرشادسبيلإلىوالهدايةالاعتقادانظر

الجيش.طلائع:معناها،فارسيةكلمة:اليزك

للسامرائي.(19)اللفيفوالمجموع،للتونجي(16)9الذهبيالمعجم:انظر

.)978(رقماللالكائياخرجه

)132(،صالاعتقادفيوالبيهقي)11/601(،تفسيرهفيالطبريأخرجه

الحسنعنالحلبيبشروأبيالأعرابيعوفطريقمن.)097(رقمواللالكائي

حسن.وسنده.دد
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اللهوجهإلىالنظر:"الزيادة:ليلىأبيبنعبدالرحمنوقال*

عنه.ثابتعنزيدبنحمادرواه.")1(تعالى

.عنه)2(اسحاقابيعنسفيانذكره،البجليسعدبنعامروقاله*

.عنه)3(ليثعنب[/]891جريررواه.سابطبنعبدالرحمنوقاله*

)1(

)2(

)3(

رقمالسنةفيوعبدالله)291(،رقمالجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه

رقمالتوحيدفيخزيمةوابن)11/601(،تفسيرهفيوالطبري)445(،

وغيرهم.)261(26(0)

صحيح.وسنده

واقدبنوحمادومعمرالمغيرةبنوسليمانزيدبنحمادرواههكذا

قوله.ليلىابيابنعنثابتعنكلهم

سلمة.بنحمادوخالفهم

مرفوعا.صهيبعنليلىأبيابنعنثابتعنفرواه

.وغيره)181(رقمصحيحهفيمسلماخرجه

منسلمةبنحمادلكن،العلةهذهإلىوابومسعودالذارقطنياشاروقد

مسلم:الحديثهذاصححولهذاجماعةعليهنمنكمابثابتالناساعلم

والبزار.وابوعوانةحبانوابنوالذارقطني

)4/891(.الأشرافتحفة:انظر

)613(.صحاشيةفيتقدم

فيالدنياابيوابن)233(،رقمالمريسيبشرعلىالردفيالدارميأخرجه

الرؤيةفيوالدارقطني)11/701(،)347(،والطبريالجنةصفة

)597(.رقمواللالكائي222(،)221،

.فذكرهسابطابنعنليثطريقمن

خليفة.بنفطروخالفه

396



(والضحاك)،(4والسدي)،وقتادة)3(،ومجاهد)2(،(1)عكرمةوقاله

.)6(وكعب

فإئيبعد:"أما:عمالهبعضالىعبدالعزيزبنعمروكتب*

علىوالمعاهدة،بأمرهوالتمسك،طاعتهولزوم،اللهبتقوىاوصيك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

إلى:قال23(]القيامة/!(ركابمظزه)إكقولهفيسابطابنعنفرواه

".ربهاناظرةوجه

)478(.السنةفيعبداللهاخرجه

اخنلط.وليث،أصحوهذا

)92/291(،والطبري)002(،الجهميةعلىالردفيالدارمياخرجه

وغيرهم.)308(واللالكائي

حسن.وسنده

)208(.08()1اللالكائيأخرجه

بحاجةوهو291(،)92/الطبريتفسير:انظر،ذلكمايخالفعنهوجاء

ذلك.تحقيقإلى

رقمالتوحيدفيخزيمةوابن701(،و)11/601الطبرياخرجه

وغيرهم.)892(واتلالكائي،(926،)268

صحيح.وسنده

متروكظهير:بنالحكموفيه)216(،رقمالرؤيةفيالذارقطنياخرجه

الحديث.

بشرعلىالردوفي)391(،رقمالجهميةعلىالردفيالذارميأخرجه

022(.،)921الرؤيةفيوالدارقطني)232(،رقمالمريسي

.متروكوهوسعيد:بنجويبروفيه

الرؤيةفيوالذارقطني)1/694(،)523(،والسئةفيعبداللهاخرجه

وغيرهم.)867(وائلالكائي)225(،

صحيح.وسنده
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أولياءنجااللهبتقوىفإن،كتابهمنواستحفظك،دينهمناللهحملكما

وجوههم،نضرتوبها،أنبياءهرافقواوبها،سخطه]152/ا[منالله

يومكبت)1(ومن،الفتنمنالدنيافيعصمةوهي،خالقهمإلىونظروا

.")2(القيامة

فيربهميرونلاألهمالدنيافيالعابدونعلم"لو:الحسنوقال*

.الدنيا")3(فيأنفسهملذابتالاخرة

ينظرلمنالجنةأهلأشرف"إن:جبيربنوسعيدالأعمشوقال!ل!

.")4(وعشيةغدوةوتعالىتباركاللهإلى

طيبي:قالإلآ(قط)الجنةإلىسبحانهاللهنظر"ما:كعبوقال*

يوممنوماأهلها،يأتيهاحتى،كانتماعلىضعفافزادت،لأهلك

فيبرز،الجنةرياضفيمقدارهفييخرجونإلآالدنيافيعيدلهمكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"كرب".:"ا"حاشيةعلىونسخة،د،هـ""بفي

الحليةفيوأبونعيم)202(،رقمالجهميةعلىالردفيالذارمياخرجه

وغيرهما.278()5/

ضعيف.وهوحبيبةابيبنإبراهيمسندهوفي

الحليةفيوابونعيم)986(،واللالكائي)486(،السئةفيعبداللهاخرجه

وغيرهم.(951)2/

.تركوه:البخاريقال:زيدبنعبدالواحدوفيه

الابانةفيبطةوابنفقط،سعيدعن)487(السنةفيعبداللهاخرجه

والأعمش".سعيد"عن)93(رقم"المختار"

به.لابأسوسنده

"ا".حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،ج"بمن
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المسك،الريحعليهموتسفي،إليهفينظرون،وتعالىتباركالربلهم

وقديرجعوا،حتىأعطاهمإلأشيئاوتعالىتباركالربيسألونولا

يرجعونثمضعفا،سبعينوالجمالالحسنمنكانواماعلىازدادوا

.)1("ذلكمثلازددنوقد،أزواجهمإلى

لأهليتجلىوتعالىسبحانهالله"إن:حسانبنهشاموقال*

.")2(الجنةنعيمنسواالجنةأهلرآهفإذا،الجئة

المراءبهميزاللاوالمقاييسالمراء"أصحاب:طاووسوقال*

.")3(السنةويخالفوا،الرؤيةيجحدواحتىوالمقاييس

وجهإلىالنظر:"الزيادة:السبيعيإسحاقأبيعنشريكوقال*

.")4(وتعالىتباركالرحمن

هذهتلىأئهليلىأبيبنعبدالرحمنعنزيدبنحمادوقال3

)1(

)2(

)3(

)4(

الزدفيواللأارميمختصرا،)37(رقمالجنةصفةفيالدنياابيابناخرجه

وغيرهم.،بمثله)573(رقمالشريعةفيوالاجري)102(،الجهميةعلى

ضعيف.وهو،زيادابيبنيزيدعلىومداره

سند.بدونوهو4()0رقم"المختار"الابانةفيبطةابنأخرجه

بمثله.الحسنعنحسانبنهشامعنإبراهيمبنمكيورواه-

)572(.الشريعةفيالآجريأخرجه

.كذاب:وقيل،ضعيف:مدركبنعمرسندهوفي

.متروكوهو:الخوزييزيدبنإبراهيموفيه.)868(اللالكائيأخرجه

واللالكائي)223(،الرؤيةفيوالدارقطني)11/501(،الطبريأخرجه

.)497(

حسن.وسنده
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دخل"إذا:قال،26[/]يونس(وزيادب!لمحسئتىأخسنوالفذين!):الاية

عزوجلاللهفيقول،شاؤواوماسألوا)1(مافيهااعطواالجنةالجنةاهل

فلا،ربهملهمفيتجلى،تعطوهلمشيءحقكممنبقيقدإله:لهم

النظر:والزيادة،الجنة:فالحسنىبشيء،ذلكعنداعطوامايكون

بعد26[]يونس/(ولاذئةف!قتروجوههميزهق)ولا:عزوجلربهمإلى

.")2(وتعالىتباركربهمإلىنظرهم

قولهعنالمباركبنعبداللهسألت)3(:المدينيبنعليوقالككل

قال011[]الكهف/!لحا(عهلافقيغملرئهلقايزجواكانفن):تعالى

ولاصالخا،عملافليعمل،خالقهوجهإلىالنظراراد"من:عبدالله

لأ.احدّا")4(بهيخبر

اللهحجب"ما:يقولالمباركابنسمعت:حمادبننعيموقالك!.

ئمخوبون!ئؤميززبهمانهئ!عنص):قراثم،عذبهإلأعنهأحدّاعزوجل

)1(

)2(

)3(

)4(

"ا".حاشيةعلىونسخه،د"،"بمنو""ماسألواقوله

)021(.رقمالرؤيةفيالدارقطنياخرجه

مثله.زيدبنحمادعنحساببنعبيدبنمحمدطريقمن

)396(.صفيهالاختلافذكرتقذموقد

وعند"الفاشاني"،ولعلهالغاساني""المدينياللالكائيوعند،النسخفيكذا

،هراةقرىمنقرية:"باشان"لأن؛محتملوهوالباشاني""عليالبيهقي

و)1/258(للسمعانيالأنسابانظر:مرو.قرىمنقريةو"فاشان":

كمابمروحدثالحديثلأن؛"الفاشاني"الصوابولعل)4/338-034(،

ائلالكائي.عند

)135(.صالاعتقادفيوالبيهقي)598(،اللالكائيأخرجه
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(15-17المطففين/أ(تكذبونمهكنغالذىهذالقالثم!ألحيملصالواإنهتمثم

نعيم.عنإسحاقبنيعةوبعن،(الدنيا)1أبيابنذكره."بالرؤية:قال

خمسينمنذعبداللهبنشريكعلينا"قدم:العوامبنعئادوقال

هذهينكرونالمعنزلةمنقوماعندناإن،عبداللهأبايا:لهفقلت،سنة

يرونالجنةأهل"وإنالدنيا"،سماءإلىينزلالله"إن:الأحاديث

فقد،نحنأما:وقالهذافيأحاديثعشرةبنحوفحدثني".ربهم

عمنفهم،!يماللهرسولأصحابعنالتابعينعنهذاديننااخذنا

.)2(أخذوا؟"

إلينا]991/ب[فنزليوما،نعيمأبا"أتينا)3(:قبيصةبنعقبةوقال

حدثنا:فقال،مغضبكألهوسطهافيفجلسدارهفيالتيالدرجةمن

بنحسنوحدثنا،معاويةبنوزهيرالثوريومنذرسعيدبنسفيان

أبناءهؤلاء،النخعيعبداللهبنشريكوحدثناحي،بنصالح

فييرىوتعالىتباركاللهأن!يماللهرسولعنيحدثونناالمهاجرين

يعني-يرىلاتعالىاللهأنيزعمصباغيهوديابنجاءحتى،الاخره

.-)4(المريسيبشر

)1(

)2(

)3(

)4(

)498(.رقمواللالكائي)348(،رقمالجنةصفةفي

فيوالذارقطني)987(،واللالكائي)905(،رقمالسنةفيعبداللهاخرجه

عنه.ثابتوهو.وغيرهم)65(الصفات

الكمالتهذيبانظر:خطأ،وهو"،عقبةبن"قبيصة"أ،ج،هـ":فيوقع

.)02/218(

.بسندهحاتمابيابنعن)887(اثلالكائيذكره

)66(.رقمالصفاتفيالدارقطنيوأخرجه
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فصل

ونظرائهم،الأربعةالأئمةعنالمنقولفي

ومنهاجهمطريقنهمعلىوأتباعهموشيوخهم

أنس:بنمالكالهجرةدارإمامفولذكر

قال:قالوهببنعبداللهحدثنا:المصريصالحبنأحمدقال

.(1(")بأعينهمالقيامةيومعزوجلاللهلىإينظرونالناس":أنسبنمالك

قولهعنمالكسئل:قالاسدبحدثنا:مسكينبنالحارثوقال

أتنظر22-23[/]القيامة(!ناظزربهاإك!ناضر"يؤمذوص!):عزوجل

،عندهماتنتظر:يقولونأقواماإنفقلت،نعم:قالوجل؟عزاللهإلى

قالإلئئتأنبارأرقرب!:موسى:قالوقد،نظراإليهتنظربل:قال

ئؤميزرجهت!عنإنهغ)كل:عزوجلاللهوقال143[،]الأعراف/(لن

15(")2(.]المطففين/نمخضلون!(

اللهأنيزعمون]153/أ["إدهم:لمالكقيلأدهوغيرهالطبريوذكر

.")3(السيفالسيف:مالكفقال،يرىلا

:الماجشونابنقولذكر

عليئأملى:الليثكاتبأبوصالحقال:الرازيأبوحاتمقال

)1(

)2(

)3(

فيوابونعيم)087(،رقمواللالكائي)574(،الشريعةفيالاجرياخرجه

وغيرهم.326()6/الحلية

)871(.اللالكائياخرجه

872(.و)808اللالكائياخرجه
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الجهميةجحدتعماوسألته،الماجشونسلمةأبيبنعبدالعزيز

)وصه:تعالىقولهجحدواحتىالشيظانلهميملييزل"لم:فقال

يوماحدلايراه:فقالوا،22-23[]القيامة/!(ناظر"ركاإك!ئاضر"يوميز

يومأولياءهبهاأكرمالتياللهكرامةأفضل--واللهفجحدوا،القيامة

مليلزعندصذقمقعدفىإئاهم)ونضرته،وجههإلىالنظرمنالقيامة

القيامةيومرؤيتهليجعلنوالأرضالسماءفورب،55[القمر/أفقئدر(

حجتهمبهاوتفلج،المجرميندونوجوههمبهالينضرثوابالهللمخلصين

ألهزعمواكمايرونهلا،لمحجوبونيومئذربهمعنوهم،الجاحدينعلى

.(1)"ليمأعذابولهم،إليهمينظرولايكلمهمولا،لايرى

الأوزاعي:قولذكر

عزوجلاللهيحجبأنلأرجو"إني:قالعنهحاتمأبيابنذكر

وصه):يقولحينأولياءهوعدهالذيثوابهأفضلعنوأصحابهجهفا

وأصحابهجهمفجحد22-23[القيامة/أ!(ناظر"ركاإك!ناضر"يؤميز

.")2(أولياءهوعدائذيثوابهأفضل

سعد:بنالليثقولذكر

حدثنا،الحاربأبي)3(بنإسماعيلحدثنا:حاتمأبيابنقال

)1(

)2(

)3(

)873(.واللالكائي)95(،رقم"المختار"الابانةفيبطةابنأخرجه

فيالأثرم"روى)5/42(:الفتاوىفيتيميةابنالاسلامشيخقال

ب!سنادوغيرهمالطلمنكيوأبوعمرو،الابانةفييطةبنوابوعبدالله،السنة

.ذكرهثم"...الماجشونسلمةأبيبنعبداللهبنعبدالعزيزعنصحيح

.بسندهحاتمأبيابنعن)874(اللالكائيذكره

"هـ".فيعليهاضرب
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"سألت:يقولمسلمبنالوليدسمعت:قال،خارجةبنالهيثم

عنسعد،بنوالليث،أنسبنومالك،الثوريوسفيان،الأوزاعي

.")1(كيفبلاتمر:فقالوا،الرؤيةفيهاالتيالأحاديثهذه

عيينة:بنسفيانقول

الله،كلامالقرانإن:يقللممن":قالألهعنهوغيرهالطبريذكر

.")2(جهميفهوالجنةفييرىاللهوإن

الجهمي،خلفيصلى"لا:قالالهحاتمأبيابنعنهوذكر

.")3(القيامةيومربهلايرى:يقولالذيوالجهمي

:02/ب[]0عبدالحميدبنجريرقول

ألها:الزيادةفيسابطابنحديثلهذكرألهعنهحاتمأبيابنذكر

.")4(مجلسهمنفأخرجه،بهفصاحرجلفأنكرهاللهوجهإلىالنظر

:المباركبنعبداللهقول

له:قالالجهميةمنرجلاأن،عنهحاتمأبيبنعبدالرحمنذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

به.حاتمأبيابنطريقمن)875(اللالكائيأخرجه

)67(.رقمالصفاتفيوالذارقطني)123(،صالاعتقادفيوالبيهقي

)876(.ائلالكائيأخرجه

حاتم.أبيابنعن)878(اللالكائيذكره

.بسندهحاتمابيابنعن)088(اثلالكائيذكره
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بينند)1(جونجهانبانخداراأباعبدالرحمن"يا

.")2(بالعين:فقال؟القيامةيومالله

يرىكيف:ومعناه،

سمعت::قالإسحاقبنيعقوبحدثنيالدنيا:أبيابنوقال

عزاللهحجب"ما:يقولالمباركابنسمعت:يقولحمادابننعيم

ثم!ئمخوبونئؤميئزئهمعنإنهم)ص:قرأثمعذبهإلأأحداعنهوجل

[15-17]المطففين/!(تكذبونه!كنتمالذىهذالقالثم!الحجملصالواإخهم

.")3(بالرؤية:المباركابنقال

:الجراحبنوكيعقول

فيالمؤمنونوتعالىتبارك"يراه:قالأله،عنهحاتمأبيابنذكر

.()4"المؤمنونلاإيراهولا،الجنة

سعيد:بنقتيبةقول

في(به)المأخوذالأئمة"قول:قال،عنهحاتمأبيابنذكر

عنجاءتالتيبالاحاديثوالتصديقبالرؤيةالإيمان:والسئةالإسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جاءماالصوابإلىوأقربها،الفارسيةالجملةهذهكتابةفيالنسخاضطربت

شمس.عزيرمحمدالشيخأفادهكما"د("،حاشيةعلىنسخةفي

.بسندهحاتمابيابنعن)881(اللالكائيذكره

)896(.صتقدم

المحخةبيانفيالحجةفيالسنةوقوام)882(،اللالكائيذكره

.بسندهحاتمبيأابنعن)2/246-247(

(".به"عنهم:"هـ"في
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.")1(الرؤيةفيلمجمماللهرسول

:سلامبنالقاسمعبيدأبيقول

فيالتيالأحاديثهذهعندهذكرتألهعنهوغيرهبطةابنذكر

صارتأنإلىالثقاتعنالثقاترواها،حقعندناهي":فقالالرؤية

ولكنشيئا،منهانفسرلا:قلنالنا،فسروها:لناقيلإذاأناإلآإلينا،

")2(.جاءتنمضيهاكما

احمد:الامامشيخسالمبناسودقول

بنأسودسألت:قالالوراقعبدالوفابحدثنا:المروذيقال

ألهاوبالمشيبالطلاقعليهاأحلف":فقال،الرؤيةأحاديثعنسالم

.حق")3(

الشافعي:إدريسبنمحمدقول

عن)نهغ)ص:تعالىقوله"في:قالألهعنهالربيعروايةتقدمقد

السخظ،فيهؤلاءحجبلما:15(المطففين/1!(ئمحضدوندوميؤزئهتم

الربيع:قال،الزضىفييرونهأولياءهأنعلى)4(:دليلهذافيكان

يوقنلملو،اللهأدينوبه،نعم:قال؟بهوتقول،أباعبداللهيا:فقلت

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.بسندهحاتمابيابنعن)886(ائلالكائيذكره

رقمالابانة"المختار"فيبطةوابن،نحوه)581(الشريعةفيالآجريأخرجه

)57(.رقمالصفاتفيوالذارقطني)56(،

.وغيره)575(رقمالشريعةفيالآجريأخرجه

"أ".حاشيةعلىنسخةمن
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.")1(عبدهلماعزوجلاللهيرىألهإدريسبنمحمد

الأنماطيأبوالقاسمحدثنا،الأنباريابنحدثنا:بطةابنوقال

ئؤمبذزئهمعنإنهث!)ص:الشافعيقالقال:المزنيصاحب

القيامةيوميرونهأولياءهأنعلىدلالة15[]المطففين/!(ئمخوبوق

.)2("وجوههمأ[]154/بأبصار

حنبل:بنأحمدالسنهإمامقول

وتعالىتباركربنا"أليسلأحمد:قلت:منصوربنإسحاققال

قال،صحيح:أحمدقال؟الأحاديثبهذهتقولأليس؟الجنةأهليراه

وأ،مبتدعإلايدعهولاصحيح:راهويهبنإسحاقوقال:منصورابن

.")3(الرأيضعيف

تقول:لهوقيل،عبداللهأبا"سمعتزياد:بنالفضلوقال

.")4(جهميفهوبالرؤيةيقللممن:فقال؟بالرؤية

اللهإن:قالألهرجلعنوبلغه(،أباعبدالله)"وسمعت:قال

لااللهإن:قالمن:قالثمشديدا،غضبافغضب:الاخرةفيلايرى

،الناسمنكانمن،وغضبهاللهلعنةعليهكفر،فقدالاخرةفييرى

)2(

)3(

)1/941(.الشافعيمناقبفيوالبيهقي)883(،ائلالكائياخرجه

)55(.رقم"المختار"الابانةفيبطةابناخرجه

)0932(.رقم535()2/الكوسجمسائل:انظر

152(.)2/مسائلهفيءهانىابنأحمدعنرواهاوقدعليها،أقفلم

".وبلغه"يقول"ا":حاشيةعلىنسخةفي
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]القيامة/!(ناظقربهاإكناضر؟!يؤبزوص!):عزوجلاللهيقولأليس

.(!()1ئمخوبونئؤميؤزئهثمعنإفهئمص!و:لذوقال،22-23(

فيرجل]102/ب[عنلهوذكرأحمد،"وسمعت:أبوداودوقال

.كافر")2(فهولايرىاللهإن:قالمن:وقالفغضبالرؤيةفيشيء

بحديثيحدبرجلفي:لهوقيلأحمد"وسمعت:أبوداودقال

اللهلعن:فقال،الاخرةفيلايرىاللهإن:العطوفأبيعنرجلعن

.هذا")4(الله،3(اخزى:قالثم،اليومالحديثبهذايحدبمن

بنيزيدعنتعرف:عبداللهلأبي"قيل:المروذيأبوبكروقال

الجبلاستقرإن":جابرعن،الزبيرأبيعن،العطوفابيعن،هارون

،(")الاخرةفيولاالدنيا،فيترانيفلايستقرلموإن،ترانيفسوف

قاعداوكان،وجههفيتبينحتىشديداغضباأبوعبداللهفغضب

نأينبغيلا،هذااللهأخزى:وقال،وانتعلنعلهفأخذ،حولهوالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحنابلةطبقاتفييعلىأبيوابن)577(،رقمالشريعةفيالآجريأخرجه

.)1/253(

)263(.صداودابيمسائل

"هـ".منسقط

)263(.صداودأبيمسائل

قالالحزانيالمنهالبنالجراحواسمهأبوالعطوف.افتهموضوعحديثهذا

وقال"،الحديثفيويكذبالخمر،يشربسوءرجل"وكان:حبانابن

".حديثهلايكتب،الحديثذاهب،الحديث"هومتروك:الرازيابوحاتم

،(016-161)2/عديلابنوالكامل)2/523(،والتعديلالجرح:انظر

)1/218-921(.حبانلابنوالمجروحين
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هذا:وقال،بهحدباورواههارونبنيزيديكونانودفع،يكتب

ربهاإك!ناضر"يؤمبزوصور):عزوجلالله"1(قولخالفكافرجهمي

ئؤميززئهتمعن)نهئ!)ص:وقال.22-23(القيامة/أ(!بمظق

."الخبيثهذااللهخزى[15المطففين/أ!(ئمخوبون

.كفر")2(فقدالاخرةفيلايرىاللهأنزعم"ومن:أبوعبداللهقال

يخظرونهل):عزجلاللهقول:ابوعبدالله"قال:أبوطالبوقال

وجا)،2[01/البقرةأ(والطعةاتفماومنظللفىاللهيألمجهمأنإلا

فقديرىلااللهإن:قالفمن22(الفجر/أ!(صحفاصفاوالملكربك

كفر")3(.

من:يقولعبداللهأبا"سمعت:ءهانىبنإبراهيمبنإسحاقوقال

.كافر")4(:والجهمي،جهميفهوبالرؤيةيؤمنلم

الجنةأهل:عبداللهلأبي"قيل:القطانموسىبنيوسفوقال

ينظر،نعم:قالويكلمهم؟ويكلمونهوتعالىتباركربهمإلىينظرون

.(شاء")واذاشاءكيفويكلمونهويكلمهم،إليهوينظرون،إليهم

يرجعونالقوم:يقولأباعبداللهسمعت":إسحاقبنحنبلوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نسخةفيووقع"،اللهماقال"خالف"د،هـ(":في"،اللهقول"خالفقوله

."اللهقول"خلاف"د"حاشيةعلى

)1/95(.الحنابلةطبقات:انظر

)94(.رقمالابانة"المختار"فيبطةابناخرجه

152(.)2/ءهانىابنمسائل

)48(.رقم"المختار"الابانةفيبطةابناخرجه
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علىوماظننتهم،كلهاوالاثارالرؤيةينكرون،أقوالهمفيالتعطيلإلى

."مقالاتهمسمعتحتىهذا

فيلايرىاللهانزعممن:يقولأباعبدالله"وسمعت:حنبلقال

يتخذلماللهأنزعمومن،الرسولوعلىاللهعلىردفقد)1(الاخرة

نؤمنفنحن:أبوعبداللهقال،قولهاللهعلىورد،كفرفقدخليلاإبراهيم

.")2(جاءتكماونمرهابهاونقر،الأحاديثبهذه

اللهلايرىإئه:قالمنفأما:يقولعبداللهأباسمعت":الأثرموقال

رؤيةفيتكلممنتكلموإئما:عبداللهأبوقال،جهميفهوالاخرةفي

.الدنيا)3("

:يقولحنبلبنأحمد"سمعت:الصائغزيادبنإبراهيموقال

."زنديقفهوبهاكذبمنالرؤية

ينكرونوماالناسأدركنا:يقولعبداللهأبا"سمعت:حنبلوقال

علىبهايحدثونوكانوا-الرؤيةأحاديث-شيئاالأحاديثهذهمن

.(")4(مرتابينولالذلكمنكرينغيرحالهاعلىيمرونها،الجملة

أددهيكلمهأنلبنركانوما!):تعالىالله"قال:عبداللهأبووقال

موسىاللهفكلم.(15/الشورىأرشولا(أؤيرسلجمابورآيأؤمنوخيالاإ

)1(

)2(

)3(

المطبوعة.من"الآخرة"فيقولى

)1/145(.الحنابلةطبقاتفيكماحنبلعننحوهوجاء،عليهأقفلم

)51(.رقم"المختار"الابانةفيبطةابناخرجه

)52(.رقم"المختار("الابانةفيبطةابنأخرجه
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إلىانظزولبهنترلنىلنتالإلئئثانظزأرقرفي):فقال،حجابوراءمن

اللهفأخبر143[،]الأعراف/(ترثقفسؤفم!انوأشتقرف!ناتجبل

ئؤميذزئهمعنإنهم)ص:وقال،الآخرةفييراهموسىأنعزوجل

لرؤيةإلآحجاب]202/ب[ولايكون15[،المطففين/أ!(ئمخوبون

.")1(لايرونهوالكفار،يراهأرادومناللهشاءمنأنسبحانهاللهأخبر

وص!يؤبدص!و:تعالىاللهقال:يقولعبداللهابا"وسمعت:حنبلقال

التيوالأحاديث1/أ[ه]ه.22-23[القيامة/أ!(ناظزر!اإك!ناضر"

-وغيرهعبداللهبنجرير-حديثتعالىاللهإلىالنظرفيتروى

لخ!تىأخسنوالفذين!):وقال،صحاحأحاديث،"ربكمالى"وتنظ!ون

بها،نؤمن:أبوعبداللهقال،تعالىاللهإلىالنظر:26[أيونس/وزياد!بو(

يومربنانرى،يرىاللهبأنونؤمن،الرؤيةأحاديث:حقالهاونعلم

.")2(ولانرتابفيهلانشك،القيامة

الاخرةفيلايرىاللهأنزعممن:يقولعبداللهأبا"وسمعت:قال

تابفإن؛يستتاب،أمرهاللهعلىورد،بالقرآنوكذبباللهكفرفقد

قتل")3(.والأ

هذه:فقالالرؤيةأحاديثفي:عبداللهلأبي"قلت:حنبلقال

جيدإسنادهلمججمالنبيعنرويماوكلبها،ونقزبها،نؤمنصحاح

)1(

)2(

)3(

)578(.الشريعةفيالآجريعندحنبلعنبمعناهوجاء،عليهاقفلم

)578(.الشريعةفيالاجريعندمعناهوانظر،عليهاقفلم

)1/145(.الحنابلةطبقاتفيمعناهوانظر،عليهأقفلم
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.(1")بهقررناا

ودفعناهع!ير،النبيعنجاءبمانقرلم"إذا:أبوعبداللهقال

ومافحذوهالرسولءاننكمومآ):عزجلاللهقال.أمرهاللهرددناعلى

.2()"7[]الحشر/(فانئهواعنهنهئكم

راهويه:بنإسحاققول

أميرطاهربنعبداللهأن،عنهوغيرهماالاسلاموشيخالحاكمذكر

فيتروونهاالتيالأحاديثهذه،أبايعقوبيا:فقال،سألهخراسان

والصلاةوالغسل،الطهارةروىمنرواهافقالهن؟ماوالرؤيةالنزول

ارتفعتفقدوالآ،عدولاهذهفييكونوافإن،أشياءوذكر،والأحكام

كماأوشفيتني،كمااللهشفالب:فقال،الشرعوبطل،الأحكام

قال")3(.

:الايمانأهلجميعقول

"إن)4(:كتابهفيخزيمةبنإسحاقبنمحمدالأئمةإمامقال

ومن،المعاديومخالقهميرونالمؤمنينجميعأنيختلفوالمالمؤمنين

."المؤمنينعندبمؤمنفليسذلكأنكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)988(.اللالكائيأخرجه

)53(.رقم"المختار"الابانةفيبطةابنأخرجه

)152(صتيميةلابنالنزولحديثشرحفيكماالابانةفيبطةابنأخرجه

.بنحوه

.غيرهفيولاالتوحيد،فيعليهأقفلم
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المزني:قول

:قال،المصريداودأبيبنإبراهيمعن""السنةفيالطبريذكر

؟القرانفيتقولما:للمزنينعيمفقال،جلوساحمادبننعيمعندكئا

،مخلوقغير:فقال؟مخلوقغير:فقال،اللهكلامإده،أقول:فقال

قامالناسافترقفلما،نعم:قال؟القيامةيوميرىاللهإن:وتقول:قال

نإ:فقال،الئاسرؤوسعلىشهرتني،أباعبداللهيا:فقالالمزنيإليه

.)1("اصبرئكأنفأردت،فيكأكثرواقدالناس

اللغة:أهلجميعقول

عبدالواحد،بنمحمدعمرأباسمعت:بطةبنأبوعبداللهقال

يقولثعلبا-يحيىبنأحمدالعباسأبا-سمعت:يقولاللغةصاحب

سلنم(يلقؤنييوم!!شهمرحيماباتمؤمنينولمجان):تعالىقولهفي

الآيكونلاهاهنااللقاءانعلى)2(اللغةأهلأجمع.43-44(]الأحزاب/

.بالأبصار")3(ونظرامعاينة

كماالقرانبنصثابمتواللقاء،صخةالاسنادبهذاوحسبك

صحيحة:اللقاءأحاديثوكل،جم!يرالنبيعنوبالتواتر.)4(تقدم

فرضيربنالقيناقد"إنا:معونةبئرقصةفيأنسفحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)198(.رقمالاعتقاداصولشرحفياللالكائياخرجه

"ب".من

)58(.رقم"المختار"الابانةفيبطةابناخرجه

906(.-)806صفي
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.[ب0/2]3(1)"نارضاوأعنا

لقاءأحبمن":مسعودوابنهريرةوابيوعائشةعبادةوحديث

")2(.لقاءهاللهأحبالله

اللهتلقواحتىفاصبروااثرةبعديستلقون"إممم؟أنسوحديث

)3(م
.(ورسوله

لقيتنيثمخطايا،الارضبقرابلقيتني"لوذر:أبيوحديث

.(")4(مغفرةبقرابهالقيت!شيئابيلاتشرك

.(")الجنةدخلشيئابهلايشركاللهلقي"من:موسىابيوحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3864(.البخارياخرجه

عبادةعن2684،2686()2683،ومسلم6143(،و)6142البخاري

عنهم.اللهرضيموسىوابيوعائشة

عنه.اللهرضيهريرةابيعن)2685(ومسلم-

موقوفامسعودابنعن)8882(رقم)9/891(الكبيرفيوالطبراني-

صحيح.وسنده.عليه

)1845(.برقمومسلم)7892(،رقمالبخاريأخرجه

خطيئةالأرضبقرابلقينيومن..".بلفظ)2687(برقممسلماخرجه

".مغفرةبمثلهالقيتهشيئا،بيلايشرك

أنس.حديثمن)0354(رقمالترمذيعندنحوهوورد-

".الوجههذامنإلالانعرفهغريب"حسن:الترمذيوقال

اللفظ.بهذاموسىأبيحديثمنعليهاقفلم

بنوعبداللهنعيمبنكسلمة:الصحابةمنجماعةعنالمتنهذاجاءوقد

=هريرةوابيرويبةبنوعمارةعامربنوعقبةومعاذعمروبنوعبداللهعمر
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واحد.بلفظكلها)1(أطردتالتياللقاءهأحاديثمنذلكوغير

فصل

الرؤيةمنكر)2(وعيدفي

جط(لمخوبونئؤمبذزتهتمعنإفهئم)ص:تعالىقولهتقدمقد

إلآأحداعنهاللهحجبما:المباركبنعبداللهوقول15[،المطففين/أ

مصكنتمالذىهذابقالثمصطألحجملصالواإنهمثم):تعالىقولهقرأثم،عذبه

.")3(لرؤيةبا:لقا،[51/]المطففينصط(تكذبون

قالوا::قالهريرةابيحديثمن"صحيحه")4(فيمسلموروى

رؤيةفيتضارونهل:قال؟القيامةيومربنانرىهلاللهيارسول

تضارونهل:قاللا،:قالوا؟سحابةفيليستالظهيرةفيالشمس

فوالذي:قاللا،:قالوا؟سحابةفيليسالبدرليلةالقمررؤيةفي

رؤيةفىتضارونكماإلآربكمرؤيةفىتضارونلابيدهنفسى
ه،صا،-هص

وأسودكأكرمكألم:فلأي:فيقولالعبد،فيلقىأحدهما،

:فيقول؟وتربعترأسوأذرك،والابلالخيللكوأسخر،وأزوجك

)1(

)2(

)3(

)4(

.كلاماكثرهاوفي

عندعبداللهبنوجابر)912(،رقمالبخاريعندأنسحديثوأصحها

)39(.رقممسلم

"."المطردة:"في"جوقع"اطردت"التيقوله

"."منكري:،د""بفي

207(.،)696صراجع

)6892(.رقم
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أنساكفإني:فيقوللا،:فيقول؟ملاقيألكأفظننت:فيقول،بلى

أكرمكألم،فلأي:فيقول،]156/أ[،الثانييلقىثم،نسيتنيكما

وتربعتراسواذرك،والابلالخيللكواسخروازوجكوأسودك

فيقول،لا:فيقولملاقيألكأفظننت:فيقول،ربأي،بلى:فيقول

:فيقول،ذلكمثللهفيقولالثالثيلقىثم،نسيتنيكماأنساكإني

وتصدقت،وصمتوصليت،وبرسلكوبكتابك،بكامنتيارب

شاهدنانبعثالان:يقالثم،إذاهاهنا:فيقول،استطاعمابخيرويثني

ويقال،فيهعلىفيختمعلي؟يشهدالذيمننفسهفيفيتفكر،عليك

منليعذروذلك،بعملهوعظامهولحمهفخذهفتنطق،انطقي:لفخذه

."عليهاللهيسخطالذيوذلك،المنافقوذلك،نفسه

غيرألهظنلمنوقوله،ربمم"سترون"إممم:قولهبينفاجمع

اللقاء:أناللغةأهلواجماع("،نسيتنيكماأنساك"فإني:ملاقيه

بهذاأحقالرؤيةمنكربأنالعلملكيحصلبالأبصار=المعاينة

الوعيد.

الوعيدفيبال!::الحديثهذاعلىالسنةأهلتراجمومن

التوفيق.وبالله،وغيرهالإسلامشيخفعلكما،الرؤيةلمنكر)1(

فصل

وأهلالاسلاموأئمةالصخابةداجماعالمتواترةوالسنةالقراندلقد

على=!يراللهرسولوخاصة،الايمانويزك،الاسلامعصابةالحديث

"ب،د":"لمنكري".)1(في
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القمريرىكماعيانا،بالأبصارالقيامةفييرىوتعالىسبحانهاللهأن

بهأخبرلماكانفإن،الظهيرةفيالشمسترىوكما،صحواالبدرليلة

[-]402/بالحقيقةحقواللهلهوإن-حقيقةذلكمنعنهورسولهالله

وا،منهمأسفليروهأنلاستحالة،فوقهممنإلأيروهأنيمكنفلا

بهأخبرلمايكنلموإن،وشمالهميمينهمعنأو،أمامهمأو،خلفهم

،والمجوسوالفلاسفة،الصابئةأفراخ:يقولهكما-حقيقة

هو،الأحاديثبهذهجاءالذيفإن،والقرانالشرعبطل-والفرعونية

فلا،الدينبلغالذيهوبلغهاوالذي،والشريعةبالقرانجاءالذي

ببعضيؤمن)1(بحيثعضين،ورسولهاللهكلاميجعلأنيجوز

علىالاطلأعبعدالعبدقلبفييجتمعفلاببعضها،ويكفر،معانيه

اللهسول2محمدابأنوالشهادة،إنكارهامعناهاوفهم،الأحاديثهذه

يئجالتذآددههدنناأنلؤلالنهدببماومالهذاهدئناالدبددهالحمدو):أبدا

.[34/لأعرافا](لالمحثرئنارسل

:نوعانوتعالىتباركالربرؤيةبابفيوالمنحرفون

ويسامر.ويحاضر،الدنيافييرىألهيزعممن:احدهما

.عبادهولايكلم،البئةالاخرةفييرىلاألهيزعممن:والثاني

يكذبوالأئمةالصحابةعليهوأجمعرسولهبهاللهأخبروما

التوفيق.وبالله،الفريقين

."أ("حاشيةعلىونسخةهـ"،د،،ج"بمن)1(
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والستونالسادسالباب

الجنه،لأهلسبحانهتكليمهفي

عليهموسلامه،اياهمومحاضرتهلهموخطابه

لاأولعفقليلاثمناوأيمنهخاللهبعفدي!ثئترونأئذين)ن!:تعالىقال

رلاالقيمةيؤمإلهغينظرولاادلهيبدهمولاالأخرةفىلهخطق

.77[/عمران]اليزئحيهض(

ولا):والبيناتالهدىمناللهأنزلمايكتمونالذينحقفيوقال

.[417:اتقئمة(]البقرةيؤمأللهي!دهو

)1(اللهوأعداءهمذلكفيلكانوا،المؤمنينعبادهلايكلمكانفلو

ذإاصلا،فائدةلايكلمهمبألهأعدائهتخصيصفييكنولم،سواء

يؤاكلهم:يقالأنمثلوالمعطلةالفرعونيةعندلعبادهتكليمه

.يقولونعمااللهتعالى،ذلكونحو،ويشاربهم

السلامذلكوأن،الجنةأهلعلىيسفمألهسبحانهأخبروقد

س)2(لم
الايةلهذهع!ي!النبيتفسيروتقدم،رحيمربمنقولوهو،حقيقه

:ويقول،فوقهممنعليهميشرفوأله،الرؤيةفيجابرحديثفي

الرؤيةإثباتهذاوفيعيانا،فيرونه")3(الجنةأهلياعليكم"سلام

)1(

)2(

)3(

."ؤهاعدأو":هـ"،د،ج،ب"في"للهاءاعدأو"قوله

بدل58(!(أيس/زجييزتقو،قن)سبم:"ا"حاشيةعلىنسخةفيوقع

".رحيمرب-من"قولجملة

)663(.ص
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بها.القائلوتكفرالثلاثةالأمورهذهتنكروالمعطلة،والعلووالتكليم

الئبيوقولالجنةسوقفيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثوتقدم

،محاضرةاللهحاضرهإلآالمجلسذلكفياحديبقى"ولا:لمجم

.()1الحديثوكذا"كذافعلتيومأتذكريافلان:ا[]157/فيقول

يومربهسيكلمهمنإلآمنكم"ما:حاتمبنعديحديثوتقدم

")2(.القيامة

للعبد:وتعالىتبارك"فيقولوفيهالرؤيةفيهريرةأبيوحديث

الحديث.)3("وأسودكأكرمكألم"

وبينهبينهليسرئهبهسيخلوإلآأحدمنمنكمما":بريدةوحديث

الحديث.ولاحجابم()4(ترجمان

.(مرارا)الجئةلأهلفيهومخاطبته،المزيديومفيأنسوحديث

التبكليم.ذكرأكثرهافيتجدالرؤيةأحاديثفتأملوبالجملة

معوتعالىتباركالربكلام"باب:")6("صحيحهفيالبخاريقال

أحاديث.عذةفيهوساق."الجنةأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)572(.صانظر:

المعنى.يريدولعله،اللفظهذافيهوليس)246(،صانظر:

)713(.ص

)658(.ص

-656(.)652ص:انظر

2732(.)6/التوحيدكتابفي
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لهموتكليمه،وتعالىتباركوجههرؤيةالجنةأهلنعيمفأفضل

وأفضله،نعيمهاوأعلى،الجنةلروحإنكارذلكفإنكار02/ب[،]ه

.المستعانوالله،بهإلآلأهلهاطابتماالذي
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والستونالسابعالباب

ولاتبيدلاتفنىوأنهاالجنةأبديةفي

تعالى:قال،بهأخبرع!ممالرسولأنبالاضطراريعلممماهذا

شاءمالاإلازضواأدسفوثامتمافيهاخددينالجنةففسعدواالذينوأما!)

.مقطوعغير:أي(801]هود/!(عئرمخذودصعال!رئك

،701[(]هود:رئكشاما)إلا:قولهوبينهذابينتنافيولا

:الاستثناءهذافيالسلفواختلف

النار،منيخرجونالذينفي"هو:الضحاكعنمعمرفقال*

دامتماالجنةفيخالدونإنهم:سبحانهيقول،الجنةفيدخلون

.النار(")1(فيمكثهممدةإلا،والأرضالسماوات

أمرين:يحتملوهذا:قلت

قومعنوقعسعدواالذينعنالإخباريكونأنأحدهما:

.هؤلاءوهم،مخصوصين

السعداء،جملةعنوقعيكونأنالأظهر--وهو:والثاني

عليه.دلوما،الاستثناءفيهوبالمذكورينوالتخصيص

حيث،الجميعإلىالمشيئةتردان:التقديرينهذينمنوأحسن

فيوالطبري)1244(،رقم)7/88.2(تفسيرهفيحاتمابيابنأخرجه)1(

صحيح.وسنده(.012)12/تفسيره
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الآيةفييبقىفلاهذاوعلى.الموقففيالجنةفييكونوالم

تخصيص.

يفعله،ولاتعالىالرباستثناهاستثناءهو:أخرىفرقةوقالت*

بل؛تراهلاوأنت.ذلكغيرارىأنإلالاضربنكوالله:تقولكما

بضربه.تجزم

ومع،مثلهمعكثيراشيئااستثنتإذاالعرب:أخرىفرقةوقالت*

.سواءالواوومعنىذلكفيإلآ""معنىكان،منهاكثرهوما

دواممدةعلىالزيادةمناللهشاءماسوىهذا:علىوالمعنى

"إلآ"يجعل)2(:وسيبويهالفراء)1(،قولهذا.والأوضالسماوات

لكن.بمعنى

الذينالألفينإلاألفعليكلي:يقولأنذلكونظيرقالوا:

إلي؛الوجهينأحبوهذا":جريرابنقال.الألفينسوىأي:قبلها

غئرفي):بقولهالاستثناءوصلوقد،لوعدهخلفلاتعالىاللهلأن

.[)3(801]هود/!(مجذودص

:أي،ماشئتإلاحولاداريأسكنتك:يقولأنونظيره:قالوا

عليه.الزيادةمنشئتمالكنأو،شئتماسوى

)1(

)2(

)3(

)2/28(.القرانمعانيفي

342(.و328و325)2/الكتابفي

.بمعناه121(و)12/911الطبريتفسير:انظر
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عناحتباسهممدةهوإنماالاستثناءهذا:أخرىفرقةوقالتث

الجنة،إلىيصيرواأنإلىالبرزخوهو،والبعثالموتبينما،الجنة

.البرزخفيإقامتهمبقدرإلآالجنةعنيغيبوافلم،الأبدخلودهوثم

بالخلوداللهمنلهموقعتقدالعزيمة:أخرىفرقةوقالت*

خلودهممعبأنهملهمإعلام=ذللشخلاف)1(اللهيشاءأنإلآ،الدائم

اؤحئنابالذىلدهبنشئناولبن):لنبيهقالكماوهذا،مشيئتهفي

الشورى/أ(قلبذعكيخم!اقهلمجمث!)!ان:وقوله،86[الاسراء/1(إفك

16[،]يونس/(عل!تمتلؤتهمااللهشالؤقل):وقوله24[،

وما،كانشاءما،بمشيئتهكلهاالأمورأنسبحانهعبادهيخبر.ونظائره

يكن.لميشألم

هذافيوالارضالسمواتدوامبمدةالمراد:أخرىفرقةوقالت*

السمواتدواممدةالجنةفيخالدونألهمسبحانهفأخبر.العالم

عليه.يزيدهمأنالثهماشاءلآإوالارض

اختلفتولكن،"سوى"بمعنى"إلآ"إن:قالمنقولهذاولعل

خالدين:"المعنى:قال)2(.قتيبةابناختيار]602/ب[وهذا،عبارته

."العالممدةعلىالخلودمنيزيدهمأنشاءماسوىالعالممدةفيها

،"من":بمعنى"ما":)3(اخرىفرقة]158/ا[وقالت*

)1(

)2(

)3(

"د".من

)76-77(.صالقرآنمشكلتأويلفي

من"د،هـ".
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شاءمنلاإ:والمعنى3(]النساء/(النسامنلحدطاسحمافانكوا!و:كقوله

.السعداءمنبذنوبهالناريدخلهأنربك

ذلكعلىالاستثناءان:الأقوالاولوبين،القولهذابينوالفرق

.الأعيانمنالقولهذاوعلى،المدةمنالقول

الجنةسماءض:والأربالسماواتالمراد:أخرىفرقةوقالتحبو

نا701((]هرد/رلاحشامماإلا!و:وقوله،ابداباقيتانوهما،ارضها،

منها،يخرجونثمالئار،يدخلونائذينفهم""من:بمعنى:ما""كانت

والموقف.البرزخفياحتباسهممذةفهو"الوقت":بمعنىكانتوإن

:فقال،الاستثناء؟هذاعنوهبحبنعبدالله"سألت:الجعفيقال

بينيقضىأنإلىالقيامةيومالموقففيوقوفهمقدرألهفيهسمعت

."الناس

الدنيا.فيلبثهممدةإلىراجعالاستثناء:أخرىفرقةوقالت*-

سبحانهأخبر:يقالبأنبينهاالجمعويمكن،متقاربةالأقوالوهذه

وذلك،فيهايكونواألايشاءوقتاإلا،وقمبكلالجنةفيخلودهمعن

وعلى،القيامةموقفوفي،البرزخوفيالدنيافيكونهموقتيتناول

منالآيةفهذهتقديركلوعلى،مدةالنارفيبعضهموكون،الصراط

وكذلك،محكم(مخذوزغئرعلآة!و:فيهاتعالىوقوله،المتشابه

دايصأ!الما):وقوله،[45/]ص!(نفادمنلوممالربئقنماهذاإن):قوله

.(48]الحجر/(بمخرجينمهاوماهم):وقوله،35(]الرعد/وطلهأ(

منمواضععدةفيبالتأبيدالجئةأهلخلودسبحانهاللهأكدوقد
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الاؤف(المؤتةإلااتمويرصفيهايذوقوتلا):ألهموأخبر،القران

فيالاستثناءإلىضممتهوإذا،منقطعالاستثناءوهذا56[،]الدخان/

الايتين،منالمرادلكتبين701((]هود/رنكشاما)إلا:قوله

كاستثناءالخلود،مدةمنالجنةفيفيهيكونوالمائذيالوقتواستثناء

حياتهمعلىتقدمتموتةفهذه،الموتجملةمنالأولىالموتة

التوفيق.وبالله.فيهاخلودهمعلىتقدمللجنةمفارقةوذاك،الأبدية

ويخلد،يبؤسلاينعمالجنةيدخل"من:غ!يمالنبيقولتقذموقد

)1(
."يموت

تسقموافلاتصخواأنلكمإن،الجنةأهليامناد"ينادي:وقوله

.)2(أبدا"تموتوافلاتحيواوان،أبداتهرموافلاتشبواوأن،ابدا

الثبيعنالخدريسعيدأبيحديثمن")3(الصحيحين"فيوثبت

الجنةبينفيوقف،أملحكبشصورةفيبالموت"يجاء:قالأله!يلأ

أهليا:ويقال،مشفقينفيطلعون،الجنةأهليا:يقالثموالنار،

نعم،:فيقولون،هذاتعرفونهل:)4(فيقال،فرحينفيطلعون،النار

فلاخلود،الجنةأهليا:ويقال،والنارالجنةبينفيذبح،الموتهذا

."موتفلاخلودالنارأهلويا،موت

)1(

)2(

)3(

)4(

)428(.ص

)2837(.برقممسلمأخرجه

لمسلم.واللفظ)9284(،رقمومسلم)4453(،برقمالبخاري

لهم"."فيقال:"أ"حاشيةعلىنسخةفي
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:أقوالثلاثةعلىالمتأخرونفيهاختلفموضعوهذا

،حادثتانهماكمابل،أبدئتينغيرفانيتانوالنارالجنةأن:أحدها

.فانيتانفهما

.أبدالايفنياندائمتان،باقيتانإلهما:الثانيوالقول

فانية.والنار،أبدية]702/ب[باقيةالجنةإن:الثالثوالقول

كلأرباببهاحتحوماقالها،ومن،الأقوالهذهنذكرونحن

!ي!.رسولهوسنةاللهكتابخالفماونرد،قول

إمام،صفوانبنجهم:قالهقولفهوبفنائهماالقولفأما*

منولاالصحابةمنقطسلففيهلهوليس،الجهميةالمعطلة

السئة،أهلمناحدبهقالولا،الاسلامائمةمنأحدولا،التابعين

به،وكفروهمالاسلامائمةاتباعهوعلىعليهأنكرهمماالقولوهذا

فيأحمدالامامبنعبداللهذكركما،الارضأقطارمنبهموصاحوا

بثلابالجهميةكفرت:قالالهمصعببنخارجةعن")1("السنةكتاب

دالر()أ!لها:سبحانهاللهيقول:عزوجلاللهكتابمنايات

!لماهذالرزفناإن):تعالىاللهويقول،لايدوم:يقولونوهم3[هالرعد/أ

ما):عزوجلاللهويقول،ينفد:يقولونوهم[ه4أص/!(نفادمن

والواقعة)801(،هودايتيالنحلايةبدلوفيه)77(رقم)1/131()1(

المؤلف.ساقهممابأطول)33(،
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.(69/]النحلبا!(اللهعندينفدوماعضد!

وهو:اعتقدهالذيلأصلهجهمقاله"وهذا:الاسلامشيخقال

أهل)1(عمدةوهو]915/أ[،الحوادبمنيتناهىمالاوجودامتناع

منيحللمماوحدوب،الأجسامحدوبعلىبهااستدلواالتيالكلام

نا:الجهمفرأي،العالمحدوبفيعمدتهمذلكوجعلوا،الحوادب

فدوام.المستقبلفييمنعهالماضيفيلهاأوللاحوادبمنيمنعما

عليهممتنعهوكما،المستقبلفيتعالىالربعلىعندهممتنعالفعل

الماضي.في

لكن؛الأصلهذاعلىوافقه-المعنزلةشيخ-العلافالهذيلوأبو

شيء.بعدشيئامتعاقبةلكونها،الحركاتفناءيقتضيهذاإن:قال

دائمسكونفييصيرواحتىوالنار،الجنةأهلحركاتبفناءفقال

حركة.علىمنهمأحدلايقدر

نأ:لهانهايةلاحوادثامتناععلىوافقتهمممنفرقةوزعمت

قلناوالنارالجنةببقاءالسمعجاءلمالكن،العقلمقتضىالقولهذا

بذلك.

الشرعلايجيءالعقلفيممتنعاكانماأنيعلموالمهؤلاءوكأن

العقل،فيممتنعهومابوجوديخبرأنعليهيستحيلإذ،بوقوعه

شيخوكتاب"د"،حاشيةعلىنسخةمنوالمثبت"أصل"،النسخجميعفي)1(

)44(.صالمسألةهذهفيالاسلام
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يجيءفالسمعومحاراتها)1(،العقولمحالاتبينيفرقوالموكأنهم

إدراكه،عن)2(العقولتعجزبمايجيءفالسمع،بالأوللابالثاني

إحالته.العقليعلمبماولايجيء،بهولايستقل

فرقوا،الأصلهذاعلىالهذيلوأباجهماوافقواالذينوالاكثرون

بخلافالوجودفيدخلقدالماضي:وقالوا،والمستقبلالماضيبين

تقديرلا،الوجودفييتناهىلامادخولهوإلماوالممتنع،المستقبل

.شيءبعدشيئادخوله

وأعطيكإلآدرهماأعطيكلا:القائليقولأننظيروهذا:قالوا

أعطيكلا:يقولأننظيروالأول،ممكنفهذااخر،درهمابعده

وجودعندهموهؤلاء،محالفهذادرهما،قبلهوأعطيكإلآدرهما

واجب.المستقبلفيووجوده،محالالماضيفييتناهىمالا

فيكهوالماضيفيالأمربل:وقالوااخرونذلكفيونازعهم

مافكل،نسبيأمروالاستقبالالماضيبل،بينهماولافرق،المستقبل

يعقلفلامستقبلا،كانفقدماضوكلماضيا،يصيرمستقبلايكون

الاخر.الطرففيوإحالته،الطرفين]802/ب[أحدفيالدوامإمكان

ربايزللموهو،وتعالىتباركالربفاعليةدواممسألةهذه:قالوا

يكونأنالمحالومنقديرا،عليما)3(حيايزللمفإلهفعالا،قادرا

)1(

)2(

)3(

."تهازامجاو":هـ"،ب"في

."لمرايعجز":هـ"،د،ج،بأفي

."لماعا":"أحفي
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تجددغيرمنلذاتهممكنا)1(فيصيرينقلبثم،لذاتهعليهممتنعاالفعل

ذلكعندلهممكناالفعليصيرحتىمحدودحدللأولوليسشيء،

عليه.ممتنعاقبلهويكونالحذ،

نأفسادهفيويكفي،بفسادهالجزمفيكافتصورهالقولفهذا

الذاتي،الامكانإلىالذاتيةالإحالةمنالفعلفيهانقلبالذيالوقت

يصح.أولاالفعلفيهيمكنوقتقبلهيفرضأنيصحأنإما

جنسمنوهو،معقولغيرتحكماهذاكان،لايصح:قلتمفإن

.الهوس

فما،غايةإلىلاقبلهيفرضماوكذلك:قيل،يصح:قلتموإن

كمالصفةوهوفيه،ممكنوالفعلإلامقذرأومحمقزمنمن

ربايزللموهو،وملكهوربوبيتهتعالىالربحمدومتعلقواحسان

حيايزللمأنهكما،الأوصافهذهلهتتجددلم،قادراملكاحميدا)2(

اثارهاتقتضيوالقدرةوالارادةوالعلموالحياة.عليمامريدا

قاهرولامانعلهليسمريدعليمقديرحييعقلفكيفومتعلقاتها،

البتة؟شيئايفعلأنعليهيستحيليقهره

ماعلىمعياراويجعل،الدين)3(أصولأصلهذايجعلفكيف

ومحالاتها؟العقولجائزاتبينبهويفرق،ورسولهبهسبحانهاللهأخبر

)733(.صإلى"ج"منهناسقطمن)1(

"جميلا".:"ا"حاشيةعلىنسخةفي)2(

في"ب".ليس)3(
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به؟الموزونيستقيمفكيف،الميزانشأنهذاكانفإذا

دونالوجودفيدخلقدالماضيبأن:فرقمنقولوأما

منالوجود)2(يحضرهالذيفإن)1(،وراءهتحقيقلافكلام،المستقبل

لمامعدوماكانكماماضيا،فيصيريعدمثم،المتناهيهوالحركات

بعدهاحدثتجملةانقضتوكلما،عدمينبينفوجوده،مستقبلاكان

مستقبلا،كانالذيبعينههوماضياصارفالذي]016/ا[،أخرىجملة

دال،بعينهفهوشيء،قبلشيئايتناهىمالاامتناععلىالدليلدلفإن

.شيءبعدشيئاامتناعهعلى

إلادرهماأعطيكما:قولهنظيرالمستقبل:بقولكمتفريقكموأما

اعطيكما:قولهنظيروالماضي.ممكنفهذادرهما،بعدهواعطيك

وليس،يخفىلاتلبيسفيهالفرقفهذا.درهماقبلهوأعطيكإلادرهما

تقدموقدإلادرهماأعطيكما:يقولاننظيرهبل،فيهنحنمابنظير

إمكانهحدعلىالماضيفيالدوامممكنفهذا.قبلهدرهمإعطاءمني

يجدلمولما،البئةبينهماالصحيحالعقلفيفرقولا،المستقبلفي

)4(بوجوب:قالوافرقاالأمرينبينوأتباعهماالهذيلوأبو)3(الجهم

الماضي.فيعندهمابتداؤهايجبكماالمستقبلفيالحركاتتناهي

يزلولم،والوقوعالامكانفيسواءهمابل:الحديثاهلوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

."5ءاور"لبد"له":"د"في

."هيحصر":"د،"جفي

."جهم":"د"في

."يوجب":"أ"في
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بصفاتموصوفاولايزاليزلولميريد،لمافعالاسبحانهالرب

وقتكلالفعلمنالمتمكنوليس،الجلالبنعوتمنعوتاالكمال

لاكمنيخلقمنوليس،معينوقتفيإلآالفعللايمكنهكالذي

وأي،يدبرلاكمنالأمريدبرومن،يحسنلاكمنيحسنومن،يخلق

وأ،مقدرةمددالفعلعنمعطلاالعالمينربيكونأنفيكمال

لايقدرألهذلكوحقيقة،الفعلمنهيستحيل،لاتتناهى]902/ب[محققة

عليه.

غيربكونهيوصفلاالمحالإن:وقلتمالاطلاقهذاابيتم!مان

غيرمنالفعلبإحالةالحكم:محالينبينفجمعتم،عليهمقدور

منالذاتيالإمكانإلىالذاتيةالإحالةمنوانقلابه،لاحالتهموجب

وجودبهتثبتولىالذيالأصلهوهذاانوزعمتم،سببتجذدغير

العقلعلىفجنيتم،الأبدانوقيامة،العالموحدوب،الصانع

ولم،بمشيئتهوالكلامالفعلعلىقادرايزللمتعالىوالرب،والشرع

.محسنا")1(ربايزلولملمايريد،فعالايزل

أحدليقلهمبتدعقولوالنارالجنةبفناءالقولأن"والمقصود:

قالوهوالذين،المسلمينأئمةمنأحدولا،التابعينولاالصحابةمن

فاعتقدوهالناسمنكثيرعلىأصلهاشتبهفاسدقياسعنتلقوهإلما

4(ط)44صتيميةلابنوالثارالجنةبفناء:قالمنعلىالردرسالةانظر:)1(

الرسالة.هذهفيماجاءعلىالقيمابنمنوزيادةبتصرف

الفتاوىومجموع)8/345-347(،والنقلالعقلتعارضدرءوانظر

432-446(.)1/النبويةالسنةومنهاج)8/153-154(،

728



القرآندلوقد،الصفاتونفي،القرانبخلقالقولعليهوبنوا،حفا

تنقطعولا،تتناهىلاوافعالهاللهكلماتانعلىالصريحوالعقلوالسنة

كللىل!تمداداألبحر؟نلؤفل):تعالىاللهقال،بأولتحدولا،بآخر

.[901/]الكهفمددا(ءيمثلهجئناولؤربى!تننفدانألبخزقنللنفد

منيمدهواتبحرأقبوشجرلآمنألارلمخىفىأنماولؤ):تعالىوقال

27[/ألقمان(حكيصعريزاللهإنأدلهممنتنفدتماأتجرستعةءبغد

لهذاتيانوصفانوهذان،وحكمتهلعزتهلكلماتهنفادعدمعنفأخبر

كذلك.إلايكونلاوتعالىسبحانه

:قالعامربنسليمانعن"تفسيره")1(فيحاتمابيابنوذكر

اللهعلمفيكلهمالعبادعلممثل"إن:يقولانسبنالربيعسمعت

ولؤ)ذلكفيسبحانهأنزلوقد،كلهاالبحورهذهمنكقطرةعزوجل

."لأيةاأقنو(شجزءمنألأرضىفىأنما

يقول؛(الآيةكللىل!تمداداالبحر؟نلؤفل):تعالىوقوله

لانكسرتأقلامكلهاوالشجر،اللهلكلماتمداداالبحركانلوسبحانه

لأن؟شيءلايفنيهاباقيةتعالىاللهوكلمات،البحرماءوفني،الأقلام

اثنىكماهوبل،ينبغيكماعليهيثنيولاقدرهيقدرأنلايستطيعأحدا

أولهالدنيانعيممثلإنثم،يقولماوفوقيقولكماربناإن،نفسهعلى

.كلها")3(الأرضخلالفيخردلمن)2(كحبةالآخرةنعيمفيوآخره

)1(

)2(

)3(

046(.)3/كثيرابنتفسير:انظر.ناقصوهو،المطبوعفيليس

خطأ.وهو"في"في"الاووقع،"د"فيليس

)94(.صوالئارالجئةبفناء:قالمنعلىالردرسالة:انظر
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فصل

قولان"فيها:الاسلامشيخفقالودوامها:النارابديهوأما

عنمعروفذلكفيوالنزاع،والخلفالسلفعنمعروفان

.")1(التابعين

سبعة:أقوالهاهنا:قلت

مخلددخلهامنكلبلأبدا،منهالايخرجدخلهامنأن:أحدها

]161/ا[.والمعتزلةالخوارجقولوهذاالاباد،أبدفيها

وتبقى،عليهمتنقلبثم،مذةفيهايعذبونأهلهاأن:والثاني

إمامقولوهذا.لطبيعتهملموافقتهابهايتلذذون،لهمناريةطبيعة

الطائي.عربيابنالاتحادية

الوعيد،لابصدقالوعدبصدق"الثناء"فصوصه")2(:فيقال

بصدقعليهافيثنى،بالذاتالمحمودالثناءتطلبالالهيةوالحضرة

وغدءنحلفادلهتخسبنفلا)بالتجاوزبلالوعيد،لابصدقالوعد،

سئاتهم(وتحاوزعن):قالبل،وعيده:يقللم[47]إبراهيم/و(رسله

كانبأنهإسماعيلعلىوأثنى،ذلكعلىتوعدأنهمع16[]الأحقاف/

منفيهلما،الحقحقفي]021/ب[الامكانزالوقدالوعد،صادق

المرجح:طلب

)1(

)2(

".بعدهم))ومنزيادهوفيه)52(،صالسابقالمصدرانظر

)39-49(.ص

073



تعاينعينالحقلوعيدوماوحدهالوعدصادقإلايبقفلم

مبايننعيمفيهالذةعلىفإنهمالشقاءداردخلواوإن

تباينالتجليعندوبينهماواحدوالأمرالخلدجناننعيم

صاين"والقشركالقشرلهوذالبطعمهعذوبةمنعذابايسمى

نأاللهعلىلايجوز:يقولونالذينوالمعتزلة،طرففيوهذا

،طرففي=بالعذابتوعدهمنتعذيبعليهيجببل،وعيدهيخلف

لايعذبعندهوهذاأصلا،دخلهامنالنارمنلاينجوعندهمفأولئك

جاءالرسولأنبالاضطرارعلملمامخالفانوالفريقان.أصلاأحدبها

عزوجل.اللهعنبهوأخبر،به

محدود،وقتإلىفيهايعذبونأهلهاإن:يقولمنقول:الثالث

اليهودحكاهالقولوهذا.اخرونقومفيهاويخلفهم،منهايخرجونثم

فيه:القرانفيتعالىاللهأكذبهموقد،فيه)1(فأكذبهم!ي!للنبي

أتخذتمقل!دودأيماما!لاافارتمسنالنوقالوا):تعالىفقال

في!لغلموتلامااللهعلىلفولونأتم7عفدهاللهيخلففلناعهداللهعند

فيهاهغالنارأضحبفاولعكيهءخطيئتإوأخطثصسئثةصكسبمن

)1/155(تفسيرهفيحاتمأبيوابن382(،)1/تفسيرهفيالطبريأخرجه)1(

والواحدي)4171(،رقم654()2/المستدركفيوالحاكم)813(،رقم

وغيرهم.)26-27(صالنزولأسبابفي

بالروايةتفزد،ثابتبنزيدمولىالأنصاريمحمدابيبنمحمدوفيه

التابعين.منواحدغيرعنمعناهوردوقد:الذهبيقال.إسحاقابنعنه
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.(818-0/لبقرةا1(!خلاون

كئبإكلدعؤنائحئبفنلضيماأوتوأالذلىإلىترار):تعالىوقال

تمشنالنقالوابأئهرلكذ!معرضونوهمضنهؤفريقيتولىثصبئنهزلخ!الله

/عمران]ال(يفتروتصالؤاماديخهصفىوض!ئغدودالخائام!الآافار

.)23-24

أربابهشيوخفهماليهود،اللهأعداءقولهوانماالقولفهذا

به.والقائلين

الاسلاموأئمة،والتابعينالصحابةواجماعوالسنةالقراندلوقد

167[،]البقرة/(النارمنبخزجينهم)وما:تعالىقال،فسادهعلى

أنارادوا!ا):وقال،[48الحجر/أ(بمخرجينمنهاهموما):وقال

يخرصاانأرادواكلا):وقال،[22/]الحجفيها(اعيدواغومنمحهايخرجوا

ولافيموتواعلنهيفضىلاا:تعالىوقال02[/السجدةفيها(أعيدوامضهأ

اتجنةولايذخلون):تعالىوقال36[،أفاطر/عذابفا(من!ويخفف

.[04/]الأعراف(الحياقسزفىالحمليلجحتئ

الجنة.دخولهماستحالةعنالاخبارفييكونماأبلغوهذا

ليسحالهاعلىناراوتبقىمنهايخرجون:يقولمنقول:الرابع

.)1(الإسلامشيخحكاه،يعذبأحدّفيها

.تقدمكماالقولهذايردانأيضاوالسنةوالقران

)53(.صوالئارالجنةبفناءقالمنعلىالردرسالةفي)1(
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نأبعدحادثةلأنها؛بنفسهاتفنىبل)1(:يقولمنقول:الخامس

وأبديته.بقاؤهاستحالحدوثهثبتوما،تكنلم

بينذلكفيعندهفرقولا،وشيعتهصفوانبنجهمقولوهذا

والنار.الجنة

ويصيرونوحركاتهمحياتهمتفنى:يقولمنقول:السادس

بألم.يحسونولالايتحركون،جمادا

حوادبلامتناعطردا،المعتزلةإمامالعلافالهذيلأبيقولوهذا

الحكم.هذافيسواءعندهوالناروالجنة.لهالانهاية

فإنه،وتعالىتباركوخالقهاربهايفنيهابل:يقولمنقول:السابع

عذابها.ويزولتفنىثمإليهتنتهيأمدالهاجعل

وابن،عمرعنالقولهذانقل]211/ب["وقد:الاسلامشيخقال

وغيرهم.سعيدوأبي،هريرةوأبي،مسعود

الحديث-علماءأجلمن-وهوحميدبنعبدروىوقد

حدثنا،حرببن)2(سليمانحدثنا]162/ا[:المشهورفي"تفسيره"

أهللبث"لو:عمرقال:قالالحسنعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

علىلهملكان)3(،عالجرملكقدرالنارفيالنار

"أ".حاشيةعلىونسخبما؟هـ"،"بمن)1(

"ج".منالسقطانتهىهناإلى)2(

ينزلهاوالقرياتفيدبينرمال:وعابى،الكثرةفيللمبالغةيضربمثلهو)3(

بها....لاماءمكة،طريقعلىبالثعلبيةمتصلةوهيطيء،منبختر
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.)1(.
.")2(فيهيحرجونيومود

حميد،عن،سلمةبنحمادعن،منهالبنحجاححدثنا:وقال

أهللبثلو:قال-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأنالحسنعن

.(")3(فيهيخرجونيوملهملكانعالحرملعددالنارفيالنار

،23[]النبأ/!(أخقابمفبهالنثين):تعالىقولهتفسيرفيذلكذكر

هذينعن-السنةوعلماءالحفاظالأئمةمنوهوعبد-رواهفقد

بنحمادعن،كلاهمامنهالبنوحجاح،حرببنسليمان:الجليلين

يرويهوكلاهماوحميد،ثابتعنيرويهوحماد-به-وحسبكسلمة

جلالة.الاسنادبهذاوحسبك.الحسنعن

التابعين،بعضعنرواهف!نماعمر،منيسمعلموانوالحسن

بنعمرقال:وقالبهجزملماعمرعنذلكعندهيصحولولم

غيرلهالأئمةهؤلاءفتداول،عمرعنيحفظلمأنهقدرولو،الخطاب

بدونالسنةخالفمنعلىينكرونأنهممع،والردبالانكارلهمقابلين

لكتابالمخالفةالبدعمنالأئمةهؤلاءعندالقولهذاكانفلوهذا،

له.منكرأوللكانوا،الأئمةوإجماعرسولهوسنةالله

)1(

)2(

)3(

أرضبأكثريحيظعالجرمل:وقيل

)4/78(.البلدانومعجم)2/139(،

"ا".فيليسذلك""علىقوله

أئمةالأثرهذا"ورواة:القيمابنقال

.)2/707(

"ج".منكاملاالأثرهذاسقط
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أرادإنماعنهونقله،عمرعنالقولهذاقالمنأنريبولا:قال

فقد،بذنوبهمأصيبواقومفأما،أهلهاهمالذينالنارأهلجنسبذللب

رملقدريلبثونلاوأنهممنها،يخرجونأنهموغيرهمهؤلاءعلم

منه.قريباولا،عالج

بمنمختصهوبل،بالموحدينيختصلاالنار""أهلولفظ

يموتونلافإنهم،اهلهاهمالذينالنارأهلأما":ع!م!قالكما،عداهم

فيها(،)خلدين:تعالىقولههذايناقضولاولايحيون")1(،فيها

هوبهاللهأخبرمابل48[]الحجر/!(بمعرجينمنهاوماهم):وقوله

كماوفنيتأجلهاانقضىإذالكن،خلافهلايقعالذبدوالصدقالحق

.عذابفيهايبقولمنارايبقلمالدنياتفنى

:("الوالبيطلحةأبي)2(بنعنن"تفسيرفي:القولهذاأربابقال

إ،ماشاءفيهآخلدينمثولبهئمالئارقال):تعالىقولهفيعباسابنعنن

نألأحدلاينبغي":قال.[128]الأنعام/!(عليصصكيضرئكإنألله

ولانارا")3(.جنةينزلهمولا،خلقهفياللهعلىيحكم

فمانه،القبلةبأهلمختصاليسالايةهذهفيالوعيدوهذا:قالوا

اقيثنم!منقدأشتيبثزترالجنيخمعشرجميعائحمثرهوويؤم):قالسبحانه

)1(

)2(

)3(

اللهرضيالخدريسعيدابيحديثمنمطؤلا)185(رقممسلمأخرجه

عنه.

"ا،هـ".منسقط

والطبري)7978(،رقم)4/1388(تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

حسن.وسنده34(.)8/
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لأأجلتاللدىأطناوبلفناببغص!بغضنااشتتتعربناآقيدنسقنأؤلياؤهموقال

كذلك!عليرصكيزرئكإناللهشاءماإ،فيفآخلدينمثولبهتمالارقال

.[21-2819/الأنعامأ!(يكسبونكالؤأبمابغف!االطفينبغضنوذ

أحوفإنهمقطعا،الكفارفيهيدجرالإنسمنالجنواولياء

الشعظينجعقناانا):تعالىقالكما،المسلمينعصاةمنبموالاتهم

.27[/الأعرافأ!(يؤمونلالفذينأؤليا

وفى]212/ب[ءامنواالذجمفعلىسقطقلوليشإنو):تعالىوقال

بهءهموالذينيؤلؤنمرالذلىعلىسلطنهإنما!يتو!لونربهو

1[..0-99النحل/أ!(ممثركوت

الشئطنمرطحفمشهتماذاائقؤاالذلرنإت):تعالىوقال

لاثصالشفىيمدونهئموإضنهم!مبصرونهمفإذاتذئحروا

102-202[.الأعراف/أ!(يقصرون

.[05/]الكهفدوق(منأؤلآأفنتخذونووذئ!تجهز):تعالىوقال

.76[]النساء/الشتطن(أؤصليافمنلوأ):تعالىوقال

ألشتطنمحربإنألاالشتطنحزب)اؤليهك:تعالىوقال

.[91]المجادلة/!(الخئ!رون

وإنلحدلوكئمأ!ليالمحهضإلى+ليوصنالشيظايتوإن):تعالىوقال

.[121/الأنعامأ!(لممثتركون!ئكخأطغتموهتم

736



)1(الشيطانأولياءدخولعنأخبرتالتيالايةفيوقعفالاستثناء

اللهعلىيحكمأنلأحدلاينبغي"إنه:عباسابنقالهاهنافمن.النار

".خلقهفي

اللهماشاءسوى:أي،(""سوىبمعنى"إلا"إنقالمنوقول:قالوا

للمستثنىمنافرتهتخفىلا-وزمنهالعذابأنواعمنيزيدهمأن

لما"إلا"بعدمامخالفة:المخاطبيفهمهالذيوان،منهوالمستثنى

قبلها.

؛الزمانمنإليهادخولهمقبلمالاخراجإنه:قالمنوقول:قالوا

عليهلايساعد=أيضاالدنياومدة،والموقفالبرزخ]163/ا[كزمان

دخلواإذاأذهم:مضمونهاخبريةجملةمناستثناءفإئه،الكلاموجه

وليسالله"2(،ماشاءإلآوالارضالسماواتدواممدةفيهالبثواالنار

ألهترىألا،المخاطبيفهمهلاماهذا،الدخولقبلالاستثناءالمراد

بغضنااشتتخربدا):يقولونحينالنارفيبهذايخاطبهمسبحانه

حينئذ:لهمفيقول128(،]الأنعام/لا(أ!تالذىأ!ناوبلغناببغمى

قولهم:وفي،[128]الأنعام/(أددهشاءماإ،فيهاخلدينمثولبهئمالار)

اعترافنوع(لاأظتالذىأ!ناوبلغنايغنهىبغضنااشتضتعرئنا)

فاشتركنا،بهمواستمتعنا،بناالجناستمتع:أي،وتحسرواستسلام

)1(

)2(

."الشياطين":"ب"في

)53-06(صتيميةلابنوالتارالجئةبفناءقالمنعلىالردرسالة:انظر

أحيانا.زيادةمعبتصرف
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وطاعةطاعتكعلىالاستمتاعواثرنا،وأسبابهودواعيهالشركفي

فيهانكتسبولم،ذلكفيأعمارناوذهبت،آجالناوانقضت،رسلك

ببعض.بعضنااستمتاعآجالنامدةفيأمرناغايةكانوالما،رضاك

لهمبدتوكيف،عليههممابحقيقةالاعترافمنهذافيمافتأمل

آجالهم،مدةفيفيهكانواالذيأنوعلموا،اليومذلكالحقيقةتلك

ربهم،بعبادةيستمتعواولم،ببعضبعضهماستمتاعمنحطهمهو

مرضاته.وإيثارومحبته،وتوحيدهومعرفته

ا!ففىكئامانغقلأؤلنمتعكنا)لؤ:قولهمنمطمنوهذا

السعير!(.

.[111-0/الملكأبذنجتم(فاغزفوا):تعالىوقوله

.ونظائره،7[ه/القصصأ(للهالحقانفعموا):وقوله

المذكورينهؤلاءإلىعاند(ألهشاماإلأمالوقولهأنوالمقصود

بعصاةاختصاصهوأما،الموحدبنولعصاةلهمشاملاأو،بهممختصا

له.وجهفلاهؤلاءدونالمسلمين

مدةإلىيرجعالاستثناء:قالوا،القولهذاضعفطائفةرأتولما

.القولهذاضعفتبينوقد.والموقفالبرزخ

العذابمنآخرنوعإلىيرجعالاستثناءان:اخرىطائفةورات

النار.غير

يعذبكمأناللهشاءماإلاابداالنارفيانكم:والمعنىقالوا:
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مهرير.لزاوهو،بغيرها

للطعين!صصامم!كاشا]213/ب[جهنوإن):تعالىقالوقد

.(2-123]النبأ/!(أخقابمفيهالثين!مابم

.لأحقاببايقدرلا:لأبدوا:لواقا

ليسزمانجهنمعلى"ليأتين:الآيةهذهفيمسعودابنقالوقد

هريرةأبيوعنأحقائا")1(.فيهايلبثونبعدماوذلكأحد،فيها

ناالسنةأهلعند"ومعناه:قالثمعنهما.البغويحكاه)2(،مثله

.")3(الايمانأهلمنأحدفيهالايبقىانه:ثبت

عمرو،بنوعبداللهمسعودوابنهريرةأبيعنذلكثبتقد:قالوا

سألت:فقال)4(،الآيةهذهعنراهويهبنإسحاقحربسألوقد

والأزضأدسبنتدامتمافيهاخلدلى):لىتعااللهقول:قلت،إسحاق

.القرآنفيوعيدكلعلىالآيةهذهأتت:فقال[701]هود/(رئكشاماإلا

أبي:قال:قال،سليمانبنمعتمرحدثنامعاذ،بنعبيداللهحدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

ذكرهعمنالمسيبعنحذثتقال)12/118(تفسيرهفيالطبرياخرجه

.فذكرهمسعودابن:وقالقالثم،لهكلاماوذكر،عباسابنعن

.عباسابنعنذكرهومن،المسيبعنحذثهمنلابهامضعيفوسنده

طريقمن)3/635(المنثورالدرفيكماوأبوالشيخالمنذرابنوأخرجه

أبوابها(".تخفقزمانعليهاليأتين"مسعود:ابنقال:قالالنخعيإبراهيم

)741(.صسيأتي

202(.)4/التنزيلمعالم

)942(.صالكرمانيحربمسائر:انظر
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محك!يمالنبيأصحاببعضأوسعيدابياوجابرعن،نضرةأبوحدثنا

فعاورلرئكإنرئكماشاءإلا):كله)1(القرانعلىالايةهذه"اتت:قال

.")2(القرانفيوعيدكل:أبيقال:المعتمرقال.("701]هود/(يرل!ئما

بلج)3(أبيعن،شعبةحدثنا،أبيحدثنامعاذ،بنعبيداللهحدثنا

على"ليأتين:قال،عمروبنعبداللهعنيحدبميمونبنعمروسمع

فيهايلبثونمابعدوذلك،أحدفيهاليس،أبوابهافيهتصطفقيومجهئم

.()4"أحقابا

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالمؤلفلماذكرهموافقوهوكله"،القرانعلىتأتيالآية"هذه"د"في

"أتت".كلمةالمطبوعةحربمسائلفيوليس507(،)2/العليلشفاء

والطبري)1251(،رقم)1/273(تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه

)337(.رقموالصفاتالأسماءفيوالبيهقي(،)12/118

صحيح.وسنده

قوله.نضرةأبيعنالجريريعنسليمانبنجعفرورواه-

فيحاتمأبيوابن)336(،رقموالصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه

معفقا.()91123رقمتفسيره

مأاختلاطهقبلالضبعيجعفرمنهسمعهليدرىولا،اختلطوالجريري

؟بعده

.()185صالنئراتالكواكب:انظر

خطأ.وهو"صالح":"ب"في

.()2/301والتاريخالمعرفةفيالفسويأخرجه

"أحد".قولهإلىمثلهبهشعبةعنالطيالسيطريقمن

عنالحسنسألت:قالثابتعنسلمةبنحمادوحدثنا:الطيالسيقال

فأنكره".الحديثهذا

=منكر""هذا:وقالفذكرهبلجأبيبلايامنالذهبيجعلهالحديثوهذا
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عن،ايوببنيحيىعن،شعبةحدثنا،أبيحدثنا،عبيداللهحدثنا

ةأقوللابالذياناما:قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعن،زرعةأبي

!فشقواالذينفأما)":وقرأ،أحدفيهالايبقىيومجهنمعلىسيأتيإنه

.(1)["601أهود/لايةا!(زفلإوشهيقفبماالنارالئم

الموحدين.بهيعني:يقولونأصحابناكان:عبيداللهقال

سليمانعن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،معنأبوحدثنا

قولهفيأصحابهبعضأو،عبداللهبنجابرعن،نضرةابيعن،التيمي

]هود/(رنكشآماإلاوالأزضألسبنتدامتمماهيهاخلدلى):تعالى

.")3(كلهالقرانعلىاتت)2(الآية"هذه:قال.[701

)1(

)2(

)3(

.(981)7/نلميزاا

قريباصتقدملكن،احتمالاتعذةيحتملالبصريالحسنإنكار:قلت

بنعمرانالحسنعنالطويلوحميدالبنانيثابترواية)734-735(

."..الئار.اهللبثتلو:قالالخطاب

جماعة،ودقه،ذلكغيروقيل،سليمبنيحىواسمهالفزاريوأبوبلج

162(.)33/الكمالتهذيب:انظر.منكرحديثوله

يه.لابأسفالاسنادحفظهكانفإن

فيه.مختلفالكوفيالبجليهوايوببنويحى،بهلابأسسنده

232(.)31/الكمالتهذيب

بلفظ)3/635(المنثورالدرفيكما،راهويهبنإسحاقوأخرجه

الاية.(..شقواائذينفأما)وقرااحد،فيهالايبقىيومجهنمعلى"سيأتي

المطبوعة.حربمسائلولافي،النسخباقيفيوليست،فقط"أ،هـ"من

عليه.الكلاموتقدم)043(،صحربمسائلفيانظر
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جماعةعن")1("تفسيرهفيالقولهذا]164/ا[جريرابنحكىوقد

منوكلالنار،أهلبذلكعنى:اخرونوقال:فقال،السلفمن

:-نذكرهاالتيالاثارذكرثم-ذلكقالمنذكر.دخلها

عن،نضرةأبيعن،أبيهعن،التيميابنحدثنا:عبدالرزاقوقال

قوله:في!يواللهرسولأصحابمنرجلعناو،سعيدأبيأوجابر

علىتأتيالاية"هذه:قاليرل!!(لمافغالمربكإنرلكشاماالأ)

.،"عليهتأتيفيها""خالدينالقرانفيكانحيث:يقول،"كلهالقران

عزوجلاللهشاءفإن،)2(جهنمجزاؤه:يقولمجلزأبا"وسمعت:قال

.")3(عذابهعنتجاوز

،عبدالرازقأخبرنا،يحيىبنالحسن"حدثنا:جريرابنوقال

:عباسابنعنذكرهعمنالمسيبعنوحدسما:قال.فذكره

لايموتون":لقا(رئكشاءماإلاوالأزضألمجوتامتمافيهاخلدلى)

ربك.شاءإلاماوالأرضالسماواتدامتمابمخرجينمنهاهموما

."تأكلهمأنالنارأمر:قال،اللهاستثنى:قال

تخفقزمانجهنمعلى"ليأتين]214/ب[:مسعودابنوقال:قال

.أحقابا"فيهايلبثونبعدماأحدفيهاليسأبوابها

)1(

)2(

)3(

.)12/118(

.الطبريولاعبدالرزاقعندولا،النسخباقيفيوليس،"أ"من

كماوالطبريعبدالرزاقعندوهو،المتقدمبالسندموصولمجلزابيأثر

.تقدم

تصحيف.وهو"مجلز"بدل"مخلد"في"هـ"وقع:تنبيه
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:قال،الشعبىعن،بيانعنجرير،حدثناحميد،ابنحدثنا

.(خرابا")1وأسرعهما،عمراناالدارينأسرع"جهنم

أخبرنا:اخرونوقال":فقال،اخرقولاذلكفيجريرابنوحكى

غنر)في:بقولهثنياهمعنىفعرفنا،الجنةلأهلبمشيئتهسبحانهالله

،والأرضالسماواتمدةمقدارعلىالزيادةفيألها!(مجذودص

فيمشيئتهتكونأنوجائزالنار،أهلفيبمشيئتهيخبرناولم:قالوا

.النقصانفيتكونأنوجائز،الزيادة

تعالى:قولهفيزيدابنقال:قالوهبابنأخبرنا،يونسحدثني

في)بلغحتى(رنكشاماإلاوالأزضألسضتدامتمافيهاخلدب)

في):فقالالجنةلأهليشاءبالذيأخبرنا:فقال!(غئرمجذودص

.النار")2(لأهليشاءبالذييخبرناولم!(غئرمجذودص

حدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:"تفسيره"فيمردويهابن)3(وقال

حدثناخليد،أبوحدثنا،الخلالمروانبنيزيدحدثنا،عرفةبنخير

عنه-اللهرضي-جابرعن،ديناربنعمروعن-الثوري:يعني-سفيان

زفلإوشهيق!فبهاالنارلهئمف!شقواالذينفافا)!يماللهرسولقرا:قال

)1(

)2(

)3(

.(1/811)2الطبريتفسير

.تقدمكماالاسنادضعيفامسعود:وابنعباسابنوأثرا

وهوحميدبنمحمدهوالطبريشيخجذا:ضعيفايضاالشعبيوأثر

جذا.ضعيف

صحيح.زيدابنوأثر911(.-)12/118الطبريتفسير

)747(.صإلى"ج"منسقطهنامن
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.[01-6017]هود/(رلكشامالاإوالأزضألسضتدامتما!يهاخلدلى

النارمنشقواالذينمنناسايخرجأناللهشاء"إن:ع!يهاللهرسولقال

")1(.فعلالجنةفيدخلهم

بعدالنارمنللخروجهوإنماالاستثناءأنعلىيدلالحديثوهذا

علىيدلإنماولكن؛الدخولقبللماأنه:زعملمنخلافادخولهم

انقطاعهالاينفيوهو،ريببلاحقوهذاالنار،منبعضهمإخراج

مادامتدائمافيهايعذبونوأنهمفيها،لمنوأكلهاعذابها،وفناء

أمرين:علىدلفالحديث،بمخرجينمنهاهموما،كذلك

وهي-النارمنيخرجهماللهشاءإنالأشقياءبعضأن:أحدهما

قبله.لافيما،دخولهابعدفيماهوأنماالاستثناءوأن،فعل-نار

الأشقياء،منربكماشاءإلا:الاستثناءمعنىفيكونهذا،وعلى

منها،يخرجوننوعا:نوعينالأشقياءويكون،فيهايخلدونلافإنهم

منيصيرونثمأؤلا،شقواالذينمنفيكونون،فيهايخلدونونوعا

وقتين.فيوالسعادةالشقاوةلهمفتجتمع،سعدواالذين

ئابم!للظعين!!صصحاكانتجهنوإن):تعالىقالوقد:قالوا

2!جزاوغساقاإلاحميما!شراباولاابزفيهايذوقونلا!أخقابمفيهالنثين

جذا.ضعيفسنده)1(

192(،)9/الجرح"كذاب"معينابنقال:الخلالمروانبنيزيدفيه

جذا"."ضعيف:الدارقطنيوقالوأبوداودالدارميوضعفه

.38(0)6/اللسان:انظر
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]النبأ/(كذابمثايعناددبوا!حسابميزصن!!مالؤاإنهتم!وفاقا

.)21-28

الأبدييقدرولا،بآياتهالمكذبينالكفاروعيدفيصريحفهذا

عبداللهقالولهذا،القديمبهلايقدركما،غيرهاولا)1(الأحقاببمدة

ميمونبنعمروسمع،بلجأبيعن،شعبة)2(رواهفيما:عمروابن

أحد،فيهاليسأبوابهافيهتصفقيومجهنمعلى"ليأتين:عنهيحدب

أحقابا")3(.فيهايلبثونمابعدوذلك

فصل

:طرقستلهمالناربدوامقطعواوالذين21/ب[]ه

هذاأنيعتقدون16/أ[]هالناسمنفكثير،الاجماعاعتقاد:أحدها

فيهالاختلافوأن،فيهلايختلفونوالتابعينالصحابةبينعليهمجمع

.البدعأهلأقوالمنوهو،حادب

سبحانهفإنه،قطعيةدلالةذلكعلىدلالقرانأن:الثانيالطريق

إلايزيدهملنوأنه،عنهملايفتروأنه،مقيمعذابأنه:أخبروتعالى

هموماالنار،منبخارجينهموماابدا،فيهاخالدينوأنهمعذابا،

لايدخلونوأنهم،الكافرينعلىالجنةحرماللهوأن،بمخرجينمنها

عليهميقضىلاوأنهم،3الخياطسمفيالجمليلجحتىالجنة

)1(

)2(

)3(

."بحقاألا":"د"في

."فيمارواه"بدل"فيها":"أ"فيوقع"فيماررواه"،:قوله

)074(.صفيعليهالكلامتقدم
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:أيغراما،كانعذابهاوأنعذابها،منعنهمولايخفففيموتوا،

لازما.مقيما

.واستمرارهبدوامهالقطعيفيدوهذا:قالوا

قلبهفيمنبخروجأخبرتالمستفيضةالسنةأن:الثالثالطريق

إلىأولهامنالشفاعةوأحاديثالكفار،دونإيمانمنذرهمثقال

حكمهذاوأنالنار،منالموحدينعصاةبخروجصريحةاخرها

يختصولمبمنزلتهم،لكانوامنهاالكفارخرجفلوبهم،مختص

.الايمانبأهلالخروج

دينهمنوعلمناهذلكعلىوففناالرسولان:الرابعالطريق

دوامدينهمنعلمناكما،معيننقلإلىبناحاجةغيرمنبالضرورة

فنائها.وعدمالجنة

الجنةبأنمصرحةالسنةوأهلالسلفعقائدأن:الخامسالطريق

يذكرونوإنما،دائمتانهمابل،تفنيانلاوأنهما،مخلوقتانوالنار

.البدعأهلعنفناءهما

النار.فيالكفاربخلوديقضيالعقلأن:السادسالطريق

النفوسوثوابالمعاد)1(أن:وهيقاعدةعلىمبنيوهذا

لايعلمأو،بالعقليعلممماهوهلالفاجرةالنفوسوعقوبة،المطيعة

بالسمع؟إلآ

."النار":هـ"،"افي(1)
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يعلمذلكأنإلىيذهبمنهموكثير،المسلمينلنظارطريقانفيه

سبحانهكإنكاره،موضعغيرفيالقرانعليهدلكما،السمعمعبالعقل

،والمماتالمحيافيوالفجارالأبراربينيسوبدألهزعممنعلى

يتركهموأده،يرجعونلاإليهوأدهم،عبثماخلقهخلقأدهزعممنوعلى

وكماله،حكمتهفييقدحذلكوأن،يعاقبهمولالايثيبهم:أي،سدى

البشريةالنفوسبأنقرروهوربما،بهيليقلاماإلىله)1(نسبةوأله

ندمتوإنتفارقهالالهالازمةصفةصهاراداتهاواعتقاداتها،باقية

بل،لهاربهاوكراهةلقبحهاعليهاتندمفلم،العذابرأتلما،عليها

أولا.كانتكمارجعتالعذابفارقهالو

رشائاينولانكددنرذففالوأ!لئئاالناركلدرقفوا!ترى+ولؤ):تعالىقال

عنهنهوالصاوالعاواولؤرمنقبليخفونكالؤأمالهمبدابل!أئؤيخينمقوكون

.()2(2ط27/الأنعامأ!(لبهذبونوإيهئم

منومقتضيهسببهيزلولم،وباشروهالعذابذاقواقدفهؤلاء

لعادوارذوالوبحيثيفارقهالم،بهاقائموكفرهاخبثهابل،نفوسهم

كما،العقلبهيقضيتعذيبهمدوامأنعلىيدلوهذا،كانواكماكفارا

السمع.به]216/ب[جاء

فيالصوابيبين:الطرقهذهعلىبالكلام:الفناءأصحابقال

المسألة.هذ

)1(

)2(

"ب،د".فيليس

"ج".منالسقطانتهىهناإلى
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وإنما،معلومغيرادعيتموهالذيفالاجماع:الأولالطريقفأما

النزاععرفوقد-النزاعيعرفلممنالمسألةهذهفيالاجماعيظن

منعشرةعنينقلأنالاجماعمدعيكلفلوبلوحديثما-قديمافيها

يجدلم،أبداتفنىلاالنارإن:قالأنهالواحدإلىدونهمفماالصحابة

سبيلا.ذلكإلى

عنلنا)1(فأوجدواذلكبخلافالتصريحعنهمنقلناقدونحن

.وهذاهذاعنهمحكيالتابعونبل،ذلكخلافمنهمواحد

ثالثونوععليهما،متفقنوعانبهالمعتذوالاجماعقالوا:

المسألة.هذهفيمنها)2(واحديوجدولم،فيهمختلف

أركانكوجوب،الدينضرورةمنمعلومايكون:الأولالنوع

.الظاهرةالمحرماتوتحريم،الاسلام

بحكمه.التصريحالاجتهادأهلعنينقلما:الثاني

أحد.ينكرهولا،الأمةفيوينتشر،القولبعضهميقولأن:الثالث

ادعىقائلاأنولو؟!الأنواعهذهمن]166/أ[واحدمعكمفأين

ينكرولمذلكعنهمصحالصحابةبأنواحتجالظرفهذامنالاجماع

منكم.بالاجماعاسعدلكان=عليهمنهمأحد

)1(

)2(

"د"علىنسخةوفيوجدنا"،"فما"ب،د"فيلنا""فأوجدواقوله

"فأوجدونا".:"ا،هـ"وفي"فأوجدنا"،

"هـ":وفي،منهما"واحدا"يوجد،د":"بفيوقعمنها"واحد"يوجدقوله

منهما".واحد"يوجد
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وعدمالناربقاءعلىالقرآندلالةوهو:الثانيالطريقوأما:قالوا

لدالذي،نعمذلك؟!علىيدلواحددليلالقرانفيفأينفنائها،

منها،خارجينغيروأنهم،أبداالنارفيخالدينالكفارأنالقرانعليه

فيهاعذابهموأنفيها،يموتونلاوأنهمعذابها،عنهميفترلاوأنهم

الصحابةبينفيهنزاعلامماكلهوهذا،لهملازمغراموأنه،مقيم

فيالنزاعوإنما،النزاعموردهذاوليس،المسلمينوأئمةوالتابعين

كونوأماالفناء؟عليهاكتبمماأوأبديةالنارهلأنه:وهو،آخرأمر

عليهميقضىولاعذابها،منعنهمولايفترمنها،لايخرجونالكفار

فلم=الخياطسئمفيالجمليلجحتىالجنةيدخلونولافيموتوا،

فيخالفوانما،السنةأهلولاالتابعونولاالصحابةذلكفييختلف

.البدعأهلوبعض،والاتحاديةاليهودمنأقوالهمحكيناقدمنذلك

مادامتالعذابدارفيخلودهمتقتضيوأمثالهاالنصوصوهذه

منهاالتوحيدأهليخرجكما،البتةبقائهامعمنهايخرجونولا،باقبة

حاله-علىحبسوهو-الحبسمنيخرجمنبينفالفرق.بقائهامع

وانتقاضه.الحبسبخرابحبسهيبطلمنوبين

بخروجالمستفيضةالسنةمجيءوهو:الثالثالطريقوأما:قالوا

إنماوهي،فيهشكلاحقفهي،الشركأهلدونالنارمنالكبائرأهل

تفن،لمعذابداروهي،منهاالموحدينخروجمنقلناهماعلىتدل

وعلىهذاعلىدلتوالنصوص،باقيةمادامتفيهاالمشركونويبقى

هذا.

ذلكعلىوقفنا!شي!اللهرسولأنوهو:الرابعالطريقوأما:قالوا
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نأ،بالضرورةدينهمنالمعلوممنأنهريبفلا]217/ب[،ضرورة

وأما،بالضرورةدينهمنمعلومهذا،باقيةدامتمافيهاباقونالكفار

دليلوالسنةالقرآنفيفأين،كالجنةتفنىولالهاانتهاءلاأبديةكونها

ذلك؟علىيدلواحد

نا:السنةأهلعقائدفيأنوهو:الخامسالطريقواما:قالوا

قولبفنائهماالقولأنريبفلا.أبدالاتفنيانمخلوقتانوالنارالجنة

منأحديقلهلمالقولوهذا،والمعتزلةالجهيميةمنالبدعأهل

النارفناءوأما،المسلمينأئمةمنأحدولا،التابعينولاالصحابة

الجنةبينوتفريقهم،الصحابةمنبهقالمنأوجدناكمفقدوحدها

عنلايعرفأنهمع،البدعأهلأقوالمنبهالقوليكونفكيف،والنار

أهلأقوالمنإنه:فقولكم،الدارينبينالتفريقالبدعأهلمنأحد

واختلافهم.وآرائهم،آدمبنيبمقالاتلهلاخبرةمنكلامالباع

الله،كتابخالفما:البدعأهلأقوالمنيعدالذيوالقول:قالوا

واما،بعدهممنأو)1(الصحابةإما،الامةإجماعاو،رسولهأوسنة

أهلأقوالمنيعذفلا،الصحابةوأقوالوالسنةالكتابيوافققول

والباطل،قالهممنقبولهيجبفالحق،واعتقدوهبهدانواوان،البدع

قسط،حكم"الله:يقولجبلبنمعاذوكان،قالهمنعلىردهيجب

القرآنفيهاويفتح،المالفيهايكثرفتناورائكممنإن،المرتابونهلك

والاحمر،والاسود،والصبيوالمرأة،والمنافقالمؤمنيقرؤهحتى

وأ"والسنة"ج"فيوقع"الصحابةإفا،الأمةإجماعأورسوله"أوسنةقوله)1(

"او".بدل"و"في"ا"ووقع،بعدهماومنالصحابةإجماع
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حتىيتبعونيأنأظنفما،القرآنقرأت:يقولأنأحدهمفيوشك

وزيغةواياكم،ضلالةبدعةكلفإن،ابتدعومافإياكم،غيرهلهمأبتدع

الصلالة،بكلمةالحكيملسانعلىيتكلمقدالشيطانفإن؛الحكيم

علىفإن،بهجاءعمنالحقفتلقوا،الحقكلمةيقولقدالمنافقوإن

تروعكمالكلمةهي:؟قالالحكيمزيغةوكيفقالوا:نورا،الحق

عنه،يصدنكمولا،زيغتهفاحذرواهذه؟ما:وتقولونوتنكرونها،

إلىمكانهماوالايمانالعلموان،الحقويراجع،يفيءأنيوشكفإنه

.")1(القيامةيوم

عليهدلالذيهو]167/أ[،عقائدهمفيالسنةأهلبهأخبرفالذي

وأن،مخلوقتانوالنارالجنةأن:السلفعليهوأجمع،والسنةالكتاب

عنهم،يفترولا،عذابهاعنهميخففولا،منهايخرجونلاالنارأهل

لظنهقالهفإنما؛أبدالاتفنىالنارأنمنهمذكرومن،فيهاخالدونوأنهم

ذكرها.تقدمالتيالآثارتلكتبلغهولم،بفنائهاقالالبدعأهلبعضأن

النارأهلبتخليد)2(العقلحكموهو:السادسالطريقوأما:قالوا

لاالتيالمسائلمنالمسألةفإن،عندهليسبماالعقلعنفإخبار،فيها

.الصادقبخبرإلاتعلم

)1(

)2(

فيواللالكائي)07502(،رقموعبدالرزاق)4611(،رقمابوداودأخرجه

333(،و)1/232الحليةفيوأبونعيم)116(،رقمالاعتقادأصولشرح

صحيح.وسنده.وغيرهم

وهو:السادسالطريق"وافابدل"العقلحكم"وأفا،د":،ح"أ،بفيجاء

"هـ".منوالمثبتلا،العقلحكم
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لاأو،السمعمعبالعقليعلمفهل:والعقابالثوابأصلوأما

الأئمةأتباعمنالمسلمينلنطارقولانففيه؟وحدهبالسمعإلايعلم

وغيرهم.الأربعة

والعقابوالثوابالمعادعلى]218/ب[دلالعقلأنوالصحيح

مماوالعقابالثوابودوام،بالسمعإلايعلمفلاتفصيلهوأما،إجمالا

السمعدلوقد،بالسمععلم)2(وإنما،بمجرده)1(العقلعليهيدللا

لدفقدالعصاةعقابوأما،المطيعينثوابدوامعلىقاطعةدلالة

دوامهوأما،الموحدينحقفيانقطاعهعلىقاطعةدلالةايضاالسمع

منالسمعكانفمن،النزالمعتركفهذاالكفار،حقفيوانقطاعه

التوفيق.وبالله.)3(بالصوابأسعدفهوجانبه

فصل

يطهروذلك،وعقلاشرعاوالنارالجنةدوامبينالفرقنذكرونحن

:وجوهمن

ودوامه،الجنةأهلنعيمببقاءأخبروتعالىسبحانهاللهأن:أحدها

عنهايخبرفلمالناروأما.مجذوذغيروأنه،انقطاعولالهلانفادوأنه

فيهالايموتونوأنهم،منهاخروجهموعدم،فيهاأهلهاخلودمنبأكثر

منهايخرجواأنأرادواكلماوأنهم،عليهمموصدةوأنها،يحيونولا

)1(

)2(

)3(

"أ".فيليس

"يعلم":"أ"حاشيةعلىنسخةفي

"بالجواب".:"ج"في
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عنهم،يفترلاعليهممقيموأنه،لهملازمعذابهاوانفيها،أعيدوا

ظاهر.الخبرينبينوالفرق

عنهااياتثلابفيوتعالىسبحانهأخبرقدالناران:الثانيالوجه

ابديتها.عدمعلىيدلبما

ماإ،فيهاخلدينمثولبهغألنار!ال):وتعالىسبحانهقوله:الأولى

.[281/الأنعامأ(أللهشاء

شاماإلاوالأزضأدسبنتدامتمافيهاخلددت):قوله:الثانية

.[701أهود/رثك!و

.[23النبأ/أ!(أخقابمفيهالنثين):قوله:لثةلثاا

حكملكانودوامهاالجنةابديةعلىالدالةالقطعيةالأدلةولولا

يفرقماالسياقمنالآيتينوفيكيفواحدا،الموضعينفيالاستثناء

يرلد!(،لمافغالمرئبنإن):النارأهلفيقالفإنه،الاستثناءينبين

فيوقال،بهيخبرنالمفعلايفعلانيريدوتعالىسبحانهانهفعلمنا

العطاءهذاانفعلمنا801[]هود/!(غئرمخذوغ)عللا:الجنةاهل

ليسوالنعيم،معلقمرقتفالعذاب.ابداعنهممقطوعغيروالنعيم

معلق.ولابمؤقت

قطخيرايعمللممنيدخلهاالجنةانثبتقدانه:الثالثالوجه

لممنيدخلهافلاالنارواما،النارمناللهيخرجهمالذينالمعذبينمن

.عصاهمنإلابهايعذبولا،قطسوءايعمل

يوماخرخلقاللجنةينشىءسبحانهاللهانثبتقدأنه:الرابعالوجه
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وردالذيالحديثواما،بالنارذلكيفعلولا،إياهايسكنهمالقيامة

خلقالهااللهفينشىءالنار"وأما:قولهفي")1(البخاري"صحيحفي

هووإنما،الحديثعليهانقلب)2(،الرواةبعضمنوقعفغلط"اخرين

)1(

)2(

رحمتإن)تعالىاللهقولفيماجاء:باب،)25(التوحيدكتاب(فتح-474)9

فيلقونيشاءمنللئارينشىءوا؟له...":ولفظه!(المخسنينقفقرليبأدله

."...فتمتلىءقدمهفيهايضعحتى..فيها

باختصار:ذلكوبيان

بنصالحعنأبيهعنالزهريسعدبنإبراهيمبنيعقوبيرويهالحديثأن

.البخاريعندتقدمكماهريرةأبيعنالأعرجعنكيسان

ابيعنكلهمالزنادابيوابنعيينةوابنوورقاءحمزةأبيبنشعيبورواه-

به.الأعرجعنالزناد

.وورقاءشعيبلفظ("قدمهفيضع،فلاتمتلىءالتارواما.."وفيه

والحميدي774(،)0الكبرىفيوالنسائي)2846(،مسلمأخرجه

وغيرهم.(0926)وأبويعلى،(11)36

النارواما،خلقالهااللهينشىءالجنة"أن:هريرةابيعنجماعةرواهوقد

عليها".قدمهفيضع

يعقوببنوعبدالرحمن،سيرينبنومحمدمنئه،بن"هماممنهم-

بنوأبوسلمةعمار،ابيبنوعمار،مخزومبنيمولىوزياد،الحرقةمولن

كان-إنعتبةبنعبداللهبنوعون-،مختصر-لكئهعوفبنعبدالرحمن

".عتبةبنعبداللهبنوعبيدالله-،محفوظا

فيخزيمةوابن)2846(،ومسلم0485(،و)9484البخاريأخرجه

والاجري045(،)2/وأحمد(،131،1372132،)121-123رقمالتوحيد

وغيرهم.29()0الشريعةفي
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خلقالهااللهفينشىءالجنة"واما:نفسهالبابفيالبخاريساقهما

منعلىلفظهانقلبالحديثأنمبينااللهرحمهالبخاريوذكره"اخرين

النارلاتقاسأنهوالمقصودوهذا)1(،هذافذكرهذا،بخلافرواه

يوضحه:.الفروقهذهمعالتأبيدفيبالجنة

منوالنار،ورضاهرحمتهموجبمنالجنةأن:الخامسالوجه

فيكما،وتسبقهغضبهتغلبسبحانهورحمته،وسخطهغضبه

الخلقاللهخلق)2(لما":قالانهمج!يهعنههريرةأبيحديثمنالصحيح

تغلبرحمتيإنالعرشعلىموضوععندهفهوكتابفيكتب

..)3(
وهو،عضبهسبق]921/ب[قد]168/أ[رضاهكانوإذا،"عصبي

)1(

)2(

)3(

منهم:،الصحابةمنواحدغيرعنوردوقد-

فتح".)7384-البخاريعندمالكبنانس1-

وغيرهما.(413)خزيمةوابن،(13)3/احمدعندالخدريوأبوسعيد2-

ولايثبت.()5رقمالصفاتفيالذارقطنيعندكعببنأبي3-

المؤكف.قالكماالروايةتلكفيالغلطعلىيدكوهذا

هذاإن:الأئمةمنجماعةقال"وقد:الفتحفيحجرابنالحافظقال

والبلقيني.القيمابنكلامنقلثم،"مقلوبالموضع

الجنة"وافاالحديثهذاالمتقدمالحديثمعالتوحيدكتابفيالبخارييذكرلم

باب،"ق"سورةالتفسير/كتابفيالبخاريذكرهدمائما،"...لهااللهفينشىء

سيرينوابنهمامحديثفأسند(،الفتح495-595-)8/مزيد"منهل"وتقول

فقط.انسحديثوأسند،هريرةابيعن

البخاريفيوكلاهما"قض"،"أ"حاشيةعلىونسخة"ب،ج،د،هـ"في

ومسلم.

.(1475)ومسلم،()9696البخاريأخرجه
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موجبمنهووما،رضاهموجبمنهومابينالتسويةكان،يغلبه

يوضحه:.ممتنعا=غضبه

لذاتهمقصردفهو،وللرحمةبالرحمةكانماان؟السادسالوجه

مقصودفهو،والسخطالغضبموجبمنكانوما،الغاياتقصد

كانوما،لغيرهمرادومغلوبمسبوقفهو،الوسائلقصدلغيره

يوضحه:.لنفسهمرادسابقفغالببالرحمة

بكأرحمرحمتيأنت":للجنةقالسبحانهانهوهو:السابعالوجه

وعذابهأشاء")1(،منبكأعذبعذابي"أنت:للناروقالأشاء"من

الجنة،هيهاهنا:ورحمته،غضبهعنناشىوهو،منفصلمفعول

فهاهنا،الرحمنصفةهيالتيالرحمةعنناشئةمخلوقةرحمةوهي

عنناشىهومنفصلوثواب،سبحانهوصفههيرحمة:أمورأربعة

فإذا.عنهينشأمنفصلوعقاب،سبحانهبهيقوموغضب،رحمته

كانلمابالرحمةكانمايغلبفلأن،الغضبصفةالرحمةصفةغلبت

الجنةالغضبعننشأتالتيالنارتقاومفلا،وأحرىأولىبالغضب

يوضحه:.الرحمةعننشأتالتي

الثامن:الوجه

المجرمينللخطائين

وتطهيرا،للمؤمنينتخويفاخلقتالنارأن

)2(.،5

فيالنفساكتسبتهالذيالخبثمنطهرةلمحهي،

قريبا.هريرةأبيحديثمنتقدم)1(

"للخاطئين"د"حاشيةعلىونسخة،ج""بفي"المجرمين"للخطائينقوله)2(

".والمجرمين"للخطائين"د"فيووقع"،والمجرمين

756



الماحية،والحسنات،النصوحبالتوبةهاهناتطهرفإن،العالمهذا

جملةمعلهاوقيل،هناكتطهيرإلىتحتجلمالمكفرةوالمصائب

وإن.73[]الزمر/!(خندينفادظوهاطئتؤعلئ!ئمسذخ):الطيبين

ونجاستهابدرلهاالأخرىالدارووافقتالدار،هذهفيتتطهرلم

زوالبحسبالنارفيمكثهاويكونلها،طهرةالنارأدخلتوخبثها

الطهرتطهرتفإذا،الماءلايغسلهاالتيوالنجاسةوالخبثالدرنذلك

اللهفطرةوهي،حنفاءعبادهخلقسبحانهوالله،النارمنأخرجتالتام

التوحيد،علىإلآنشؤوالماوفطرهمخلوافلو،عليهاالناسفطرالتي

منأكثرالنارنصيبكانولهذاغيرها،ماالفطرلأكثرعرضولكن

اللهفأرسل،اللهإلآلايحصيهامراتبالتغييرهذاوكان،الجنةنصيب

فعرفعليها،فطرهمالتيبفطرتهعبادهيذكركتبهوأنزل،رسوله

الرسل،بهجاءتماصحةالحسنىاللهمنلهمسبقتالذينالموفقون

الذيودينهاللهشرععندهمفتوافق،الأولىبالفطرةالكتببهونزلت

المنزلة،الشريعةفمنعتهمعليها،فطرهمالتيوفطرتهرسلهبهأرسل

ولابهايعلقودرناونجاسةخبثمانفوسهمتكتسبأن،المكملةوالفطرة

الشيطانمنطائفومسهمذلكمنشيءبهمالمكلمابليفارقها،

الربلهموكمل،وأثرهموجبهفأزالوا،والفطرة)1(بالشرعةعليهغاروا

عنهمتمحص،يكرهونأويحبونممالهميقضيهابأقضيةذلكتعالى

مكانافصادف،الرحمةمقتضىفجاء،الفطرةشوشتالتيالاثارتلك

للهوليس،أمرتهناها:فقال،يدافعهشيءفيهليسلهامستعداقابلا

"بالشريعة".:"ا"حاشيةعلىونسخة،،هـ""جفي)1(
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ما):تعالىقالكما،موجببغيرعبادهتعذيبفيغرضسبحانه

سثاصراألئهوكالنوءامنتتمشكرئؤ!نبعذايحئمألئه22/ب[].يفعل

ونقلها،الفطرةتغييرمعالأشقياءواستمر147[،]النساء/!(لجثا

التغيير،وتمالفساداستحكمحتىضده،إلىعليهخلقتمما

الصحةإلىينقلهموتطهيرآخر،تغييرإلىذلكإزالةإلىفاحتاجوا

المحبوبةوأقداره،والمخلوقةالمتلؤةاللهآياتتنقلهملمحيث

فوقوعقوباتوأقضيةأخراياتلهمفأتاح،الدارهذهفيوالمكروهة

بغيرلاتزولالتيوالنجاسةالخبثذلكتستخرجالدنيافيكانتالتي

مقتضىوبقي،العذابزال؛وسببهالعذابموجبزالفإذاالنار،

له.معارضلاالرحمة

كانإذاإلايزوللاالتعذيبسببولكن،حقهذا:قيلفإن

كالكفرلازما:كانإذاأفا،الموحدينكمعاصيعارضا:السبب

سبحانهأشاروقد،السببيزوللاكمايزوللاأثرهفإن،والشرك

كتابه.منمواضعفيبعينهالمعنىهذاإلى]916/ا[

فهذا28[]الأنعام/(عنهنهوالمالعادواوارولؤ):تعالىقوله:منها

غيروأنها،والشركالكفرغيرتقتضيلاوطبائعهمنفوسهمبأنإخبار

أصلا.للايمانقابلة

اغمئألأخرةفىفهوأغئتهذفىكاتومن):تعالىقوله:ومنها

عنوعماهمضلالهمأنسبحانهفأخبر72[]ا!سراء/!(سبيلأواضل

الرسل،بهاأخبرتالتيالحقائقمعاينةمعحتى،يزوللادائمالهدى

لاومقتضاهوأثرهموجبهفإن،يفارقهملاوالضلالالعمىكانوإذا
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يفارقهم.

أستمعهتمولؤلائمممعهخضئرافيهئمادلهعلمولؤ):تعالىقوله:ومنها

فيهمليسأنهعلىيدلكوهذا23[]الأنفال/!(معرضوتؤهملتولوا

.أثرهعليهمضيعلماخيرفيهمكانولو،الرحمةيقتضيخير

النارمن"اخرجوا:قولهأيضاهناكفيهمخيرلاانه)1(علىويدل

أدنىهؤلاءعندكانولوخير")2(،منذرهمثقالأدنىقلبهفيكانمن

الخارجين.معبهالخرجواخيرمنذرةمثقالأدنى

وان،المسألةفيبهيتمسكماأقوىلمنهذاإناللهلعمر:قيل

أنهمريبولا،وسببهموجبهبدواميدومالعذابوان،قلتملكماالأمر

كماخبيثةوبواطنهم،الدنيافيكانواكماوضلالعمىفيالاخرةفي

ولكن،كذلكماداموادائمعليهممستمروالعذابالدنيا،فيكانت

هوأم،مستحيلزوالهلهمذاتيأمروالخبثوالتكذيبالكفرهذاهل

وليس،المسألةحرفهذا؟للزوالقابلالفطرةعلىطارئعارضأمر

اللهأخبروقد،ذاتيأمروأنهزوالهاستحالةعلىيدلمابأيديكم

فلم،عنهااجتالتهمالشياطينوأن،الحنيفيةعلىعبادهفطرأنهسبحانه

علىالبهيمالحيوانفطركماوالتكذيبالكفرعلىسبحانهيفطرهم

.وتوحيدهومحبتهبخالقهمرالإفراعلىفطرهموإنما،طبيعته

)1(

)2(

"أنهم".:"ا"حاشيةعلىونسخة،د،هـ"،ج"بفي

مطولا.سعيدأبيحديثمن)184(ومسلم)2961(،رقمالبخاري
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قد،عليهوخلقوا،عليهفطرواقدالذي)1(الحقهذاكانفإذا

الباطلوالشركالكفرزوالفإمكان،الباطلوالشركبالكفرزوالهامكن

تلكعلىردوالوأنهمريبلا]221/ب[،واحرىاولىالحقمنبضده

تلكأنلكمأينمنولكن،عنهنهوالمالعادواعليهاهمالتيالحال

إذاوتعالىتباركفيهاينشئهماخرىبنشأةتتبدلولا،تزوللاالحال

عذابهم؟منالمطلوبةالحكمةوحصلت،منهممأخذهاالناراخذت

حصلتطفإذا،مطلويةلحكمةكانوالما،سدىيكنلمالعذابفإن

وادلهيقصد،غرضولا،يطلبأمرالتعذيبفييبقلمالحكمةنلك

وهو،ظالمهمنالمطلوميشتفيكماعبادهبعذابيشتفيليسسبحانه

فعذابه،بهورحمةلهطهرةيعذبهوالما،الغرضلهذاعبدهيعذبلا

الدنيافيبالحدودعذابهأنكما،الألمغايةبهتألموإن،لهمصلحة

لاربابها.مصلحة

سبحانهحكمتهاقتضتوقدعذابا)2(،الحذسبحانهاللهسمىوقد

أشقمنيكونالعضالالداءودواء،يناسبهدواءداءلكلجعلأن

منهليخرحكيبعدكيابالنارالمريضيكويالشفيقوالطبيب،الأدوية

العضوقطعرأبدوإن،المستقيمةالطبيعةعلىالطارئةالرديئةالمادة

فيوقدرهالربقضاءفهذا.الألمأشدوأذاقه،قطعهللعليلأصلح

فكيف،العبداختياربغيرالمستقيمةالطبيعةعلىطرتغريبةمادةإزالة

وارادته؟العبدباختيارفاسدةموادالسليمةالفطرةعلىطرأإذا

)1(

)2(

"."أ":"للحقفي

.[2:لنوراأ(جالموفينفنطإلفهيرعدابهماوليشهذ):فقال
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الدنيا،فيوقدره،وتعالىتباركالربشرعاللبيبتأملوإذا

والتوافق،التناسبغايةفيذلكوجد-الاخرةفيوعقابهوثوابه

وحكمة،تالمعلمعنالجميعمصدرفإن،ببعضبعضهذلكوارتباط

ملكوملكه،المبينالحقالملكسبحانهوهو،سابغةورحمة،بالغة

.وعدلوإحسانرحمة

ولا،عقوبتهإلىلحاجةليستللعبدعقوبتهأن:التاسعالوجه

يتعالىبل.بالعقوبةعنهيزولوألممضرةلدفعولا،إليهتعودلمنفعة

عبثهيولا،والنقائصالعيوبسائرعنيتعالىكماويتنزهذلكعن

ذلكعنيتنزهأيضافإنه،الحميدةوالغايةالحكمةعنخالمحض

نأ!اما،وأحبائهأوليائهنعيمتماممنيكونأنفإما،عنهويتعالى

.ولهذالهذاأو،ومداواتهمالأشقياءمصلحة]017/ا[منيكون

الوسائل،قصدلغيرهمقصودأمرفالتعذيب:الثلاثالتقاديروعلى

المطلوبالوجهعلىحصلتإذاالوسيلةمنوالمراد،الغاياتقصدلا

علىكمالهفيولاأصلهفيمتوقفاليسأوليائهونعيمحكمها،زال

الدوامفيليستالأشقياءومصلحة،ودوامهأعدائهعذاباستمرار

لهم.مصلحةالتعذيبأصلفيكانوان،والاستمرار

ذاتيتانصفتانورحمتهوتعالىتباركالربرضاأن:العاشرالوجه

،وبحمدهالله"سبحان:بهالخلقاعلمقالكمالرضاهمنتهىفلا،له

.)1("كلماتهومداد،عرشهوزنة،نفسهورضا،خلقهعدد

)2726(.رقممسلماخرجه)1(
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فإن،وأعظمأعلىنفسهرضافإن،غضبهغلبترحمتهكافتصماذا

الجنة:أهلأخبروقدفيها،ماوكلونعيمهاالجناتمنأكثررضوانه

.أبذاعليهميسخط]222/ب[فلا،رضوانهعليهميحلأنه

التيالذاتيةصفاتهمنفليسوسخطهوتعالىتباركغضبهوأما

فيلهموالناس،غضبانيزالولايزللمبحيثعنهاانفكاكهيستحيل

:قولانالغضبصفة

أفعاله.كسائربهالقائمةالفعليةصفاتهمنأنه:أحدهما

به.قائمغيرعنهمنفصلفعلصفةأنه:والثاني

تستحيلالتيوالقدرةوالعلمكالحياةفليس،القولينوعلى

إلاالنارسعرتوما،غضبهصفةمننشأإنماوالعذاب،لهمفارقتها

غضبه،منخلفاخلقالله"إن:مرفوعأثرفيجاءوقد،بغضبه

.")1(عصاهممنبهمينتقمبالمشرقوأسكنهم

وبالرحمة.الرحمةمنمخلوقنوع:نوعانسبحانهفمخلوقاته

اللفظ.بهذاعليهأقفلم)1(

ابنعننقلا)287(صالحسنةالمقاصدفيالسخاويذكرهوالأثر

الخفاءكثففيالعجلونينقلهالسخاويوعنلأحد،يعزهولم،القيم

.)2/65(

.معناهفياثاروردتوقد

للعجلونيالخفاوكشف)286(،صالحسنةالمقاصدانظر:

.)2/64-65(
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وبالغضب.الغضبمنمخلوقونوع

عنيتنزهالذيالوجوهجميعمنالمطلقالكماللهسبحانهفإنه

ويعطي،ويعاقبويثيب،ويغضبيرضىأنهومنه،خلافهتقدير

وهو،الحقملكهموجبهذابل،ويعفووينتقم،ويذلويعز،ويمنع

غضبهزالفإذاوالحمد،والرحمةبالحكمةالمقرونالملكحقيقة

وانقلبتبرحمتهوتبدلت،عقوبتهزالت؛برضاهوتبذل،سبحانه

كماوصورتها،صفتهاتنوعتوانرحمةتزللمبل،رحمةالعقوبة

فيفتقلبوا،رحمةالنارمنوإخراجهم،رحمةالعصاةعقوبةكان

يحبونهارحمةتلكلكن،الآخرةفيفيهاوتقلبواالدنيا،فيرحمته

الطبيبكرحمة؛عليهموتشقيكرهونهارحمةوهذه،طبائعهموتوافق

الموادمنهليستخرحالمكاويعليهويلقي،المريضلحميبضعالذي

.الفاسدة()1الرديئة

بالعليل،ذلكيفعلالطبيبفإن،صحيحغيراعتبارهذا:قيلفإن

لاولهذا،عليهغضبهعنبهفعلهينشأولم،عنهراضوهويحبهوهو

سبحانهبغضبهحصلإنمافإنههؤلاءعذابوأما،عقوبةيسمى

محضة.عقوبةوهو،عليهم

عقوبةكانوان،بهمرحمةكونهينافيلاولكن،حقهذا:قيل

ورحمةعقوبةفإنهالدنيا،فيعليهمالحدودكإقامةوهذالهم،

أغضبوالماوهم،وعقوبةلأهلهاطهرةفالحدود،وطهرةوتخفيف

"."الردية:وفي"هـ"،"المؤذية"ا"9حاشيةعلىنسخةفي)1(
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معاملة،أقيحوعاملوه،بهيقابلأنيليقلابماوقابلوهتعالىالرب

له،ندالهوامقتهموأخبثهمخلقهأقلوجعلوا،رسلهوكذبواوكذبوه

وهو،طاعتهعلىوطاعتهم،رضاهعلىرضاهمآثروا،معه)1(وآلهة

مقتهاشتدالحقومولاهمورازقهمخالقهموهو،عليهمالانعامولي

يستحيلالتيوصفاتهأسمائهكماليوجبوذلك،عليهموغضبه،لهم

ذلكبل،عنهاومقتضاهااثارهاتخلفويستحيل،خلافهاتقديرعليه

التعطيلينوكلالحقائقها،تعطيلعنهنفيهاأنكمالأحكامها،تعطيل

سبحانه.عليهمحال

صفاته.عطل:أحدهما:نوعانفالمعطلون

وموجباتها.أحكامهاعطل:والثاني

لهمودواء،الوجه]223/ب[هذامنلهمعقوبهالعذابهذاوكان

زالفإذا،الأمرانفيهفاجتمع،للغضبالسابقةالرحمةجهةمن

الطبيعةبتغيرالفاسدةالمادةوزالت،سببهبزوال]171/ا[الغضب

الحكمةوحصلتعليها،الاحقاببمرورالجحيمفيلهاالمقتضية

غيرمنأثرهاوطلبتعملها،الرحمةعملت=العقوبةأوجبتالتي

يوضحه:.معارض

،الانتقاممنسبحانهإليهأحبالعفوأنوهو:عشرالحاديالوجه

الغضب،منإليهأحبوالرضا،العقوبةمنإليهأحبوالرحمة

شرعهفيالمحبةهذهآثارظهرتولهذا،العذلمنإليهاحبوالفضل

خطأ.وهو"لهمهوا":أ"جفي(1)
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أحبذلككانواذا،وعقابهثوابهفيلعبادهالظهوركلوتظهر،وقدره

وقدرتة،الشرائعوشرعالكتبوأنزل،الخلقخلقوله،إليهالأمرين

الموادوتلكما،بوجهفيهاقصورلاشيء،لكلصالحةسبحانه

،التامالشفاءسبحانهوبيده،الأمراضمنمرضالفاسدةالرديئة

)1(السابغةوالرحمة،التامةالقدرةولهداء،لكلالموافقةوالأدوية

بهبلغتالتيعلتهيداويمنإلىحاجةأعظموبالعبد،المطلقوالغنى

الغنيبيددوائهوأن،عليلأنهالعبدعرفوقد،والمشقةالضررغاية

بينقلبهوانكسرلهواستكان،عليهبهودخلإليهفتضرعالحميد،

وأنه،لهكلهالحقوأنله)2(،كلهالحمدأنوعرف،لعزتهوذل،يديه

لابكلعدلهببعضعاملهوتعالىتباركربه،وأنالجهولالظلومهو

فيأقامهالذيهوحمدهوأن،بهفعلفيماالحمدغايةلهوأن،عدله

منبوجهنفسهمنعندهخيرلاوأنه،إليهوأوصله،المقامهذا

ممالهنجاةلاوأنه،عليهوصدقتهاللهفضلمحضذلكبل،الوجوه

وعيبذمبكلأولىفنفسه،حقهعنوالتجاوزالعفوبمجردإلافيههو

.ومدحوكمالحمدبكلأولىتعالىوربه،ونقص

وحمدهوكمالهورحمتهسبحانهنعمتهشهدواالجحيمأهلأنفلو

،الحالتلكفيبدوامهمولو؛مرضاتهفطلبوا،ذلكلهمأوجبالذي

إلىأوصلناوما،نريدالذيفرضاكرضاكفيهنحنماكانإن:وقالوا

غايةفرضاكمناهذاأرضاكإذافأما،يرضيكمالاطلبإلاالحالهذه

."ملةالشا":"د"وفي،"بقةالسا":"أ"في(1)

."لله":!د"في(2)
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.نقصدهما

*ألم)2(منأرضاكإذا()1لجرحوما*

كله،الحمدولكبمصالحنا،وأعلمأنفسنا،منبناأرحموأنت

وسلاما.برداعليهمالنارنقلبتلا=عفوتأوعاقبت

بنالأسودحديثمن"مسنده")3(فيأحمدالامامروىوقد

)4(
رجل:القيامةيوماربعة":قالع!ي!النبيأن-عنهاللهرضي-سريع

،فترةفيماتورجل،هرمورجل،احمقورجل،شيئالايسمعأصم

الأحمقوأما،شيئاأسمعوماالاسلامجاءلقدرب:فيقولالأصمفأما

الهرموأمابالبعر،يحذفونيوالصبيانالاسلامجاءلقدرب:فيقول

الفترةفيماتالذيوأما،شيئاأعقلوماالاسلامجاءلقدربي:فيقول

ليطيعنهمواثيقهمفيأخذ.رسولمن]224/ب[لكأتانيمارب:فيقول

لوبيدهمحمدنفسفوالذي:قالالنار،ادخلواأن:إليهمفيرسل

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ا،ج":"تخرجفي

للأصفهانيالقصرخريدةفيكمامنقذبنلأسامةبيتشطرهذا

اوله:ص)0923(0

المارضاكمإذاومالجرحبهرضيتإذبعاديوماسخطت

وأوله:،النحاسلابنونسب

بيالنوائبتطويحيرضيككانإن

ص)472(.منقذلابنالشعرنقدفيالبديعانظر:4

خطأ.وهو"زريع:("/د4"في
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.وسلاما")1(برداعليهملكانتدخلوها

أبيعن،الحسنعن،قتادةحديثمنايضا:"المسند"وفي

وسلاما،برداعليهكانتدخلهافمن":وقالمثلههريرةابيعن،رافع

.إليها"يسحبيدخلهالمومن

رضىفيهأنعلموالماإليهوبادروا،بتعذيبهمرضوالمافهؤلاء

رقم)1/287(الكبيرفيوالطبراني)41(،رقممسندهفيإسحاقوأخرجه)1(

الاعتقادصفيوالبيهقي)7357(،رقمصحيحهفيحبانوابن)841(،

وغيرهم.2(0)2

هشامبنمعاذعنراهويهبنواسحاقالمدينيبنعليطريقمن

سريعبنالأسودعنقيسبنالأحنفعنقتادةعنابيهعنالدستوائي

.فذكره

عنالحسنعنقتادهعنابيهعنمعاذعنالمثنىبنمحمدورواه-

.فذكرهسريعبنالأسود

الأستار.كشففيكما)2174(البزاراخرجه

قتادةعنابيهعنمعاذعنالمثنىبنومحمدالمدينيبنعليورواه-

.فذكرههريرةابيعنرافعأبيعنالحسنعن

القضاءفيوالبيهقي)42(،مسندهفيواسحاق24(،)4/احمدأخرجه

وغيرهم.(46)5والقدر

ابيعنرافعأبيعنجدعانبنزيدبنعليعنسلمةبنحمادورواه-

.فذكرههريرة

)404(.رقمالسنةفيعاصمابيوابن)79(،الزهدفيأسداخرجه

البيهقي.إسنادهصححوقد،الطرقأصحهريرهأبيحديثولعل

موقوفا.هريرهابيعنمنبهبنهمامعنمعمرورواه-

54(.)15/الطبريأخرجه
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نعيما.حقهمفيانقلب؛ومحبتهأمرهوموافقةربهم

:قال،رشدينحدثني:المباركبنعبداللهرواهما:هذاومثل

عنهاللهرضيهريرةأبيعنحدثهألهعثمانأبيعنأنعمابنحدثني

صياجهما،يشتدالناردخلاممنرجلين"إن:قالع!يواللهرسولعن

شيءلأي:لهمافقالفأخرجا،أخرجوهما:جلالهجلالربفقال

نألكمارحمتي:قاللترحمنا،ذلكفعلناقالا:صياحكما؟اشتد

فيلقي،فينطلقانقالالنار،منكنتماحيثأنفسكمافتلقياتنطلقا

ويقوموسلاما،بردا]172/ا[عليهسبحانهاللهفيجعلهانفسهأحدهما

ألقىكمانفسكتلقيأنمنعكما:الربلهفيقول،يلقيفلاالاخر

منها،أخرجتنيبعدمافيهالاتعيدنيأنأرجوكرب:فيقول؟صاحبك

برحمةالجنةجميعافيدخلان،رجاؤكلك:تعالىالربفيقول

")1(.الله

منرجلينبإخراحيؤمر":قالسعدبنبلالعنالأوزاعيوذكر

وسوءمقيلكماوجدتماكيف:لهمااللهقالووقفا،خرجافإذاالنار،

فيقولالعباد،إليهصارمصيروأسوأ،مقيلشر:فيقولانمصيركما؟

فيؤمر:للعبيد،قالبطلأمأناوماأيديكمابماقدمتذلكلهما:

)1(
والترعذ!بر(،)01رقم-نعيم-روايةالزهدفيالمبارك)خر9جه2(ابن

سعدبنرشدينعنلأنه؟ضعيفالحديثهذا"إسناد:الترمذيقال

وهو:أنعمابنعن-الحديثأهلعندضعيفهو-سعدبن-ورشدين

".الحديثأهلعندضعيفام،الأفريقي

768



حتىوسلاسلهأغلالهفيفيغدوأحدهمافأماالنار،إلىبصرفهما

أغلالهفيغداللذيفيقول،بردهمافيأمرفيتلكأالأخروأما.يقتحمها

جربتها؟وقدصنعتماعلىحملكمااقتحمها:حتىوسلاسله

-..)1(
لسخطكاتعرضاكنمالممعصيتكوبالمنخبرتالي:لمحيمول

حسن:فيقول؟صنعتماعلىحملكماتلكأ:للذيويقولثانيا،

جميعا،فيرحمهماإليها،تردنيلاانمنهاأخرجتنيحينبكظني

")2(.الجنةإلىبهماويأمر

ومغفرتهرحمتهمقتضىمنوالثوابالنعيمأن:عشرالثانيالوجه

والعقوبة،العذابوأما،نفسهإلىذلكيضيفولذلك،وكرمهوبره

بل،والمعذببالمعاقب)3(يسمىلاولذلك،مخلوقاتهمنهوفإنما

الايةفيحتىمفعولاتهمنوهذاأوصافهمنذلكفيجعل،بينهمايفرق

وأن!ألزحيصألغفورأناأقعباءى)!نيئ:تعالىكقوله،الواحدة

تعالى:وقال94-05[.(]الحجر:!الألرالعذابهوعذاب

89[]المائدة/!(زحيصغفورالئهوأنألعقاليشديداطهأتأغلموأ)

(!زحيصلغفورطفيالعقالىلسريحرئث)!ن:تعالىوقال

أسمائهمقتضىمنكانفما،)4(الأنعامآخرفيومثلها،[167/]الأعراف

له،محبوباكانإذاولاسيما22/ب[،]هبدوامهايدومفإنه،وصفاته

)1(

)2(

)3(

)4(

ذقت"."قدالحليةوفي"جبرت"،:"د"وفي"خمرت"،:أ""في

ضعيف.وسنده266(،)5/الحليةفيابونعيمأخرجه

"يتسفى".،هـ":"بفي

128(.:)آية

976



يدخلفلا،العذابهوالذيالشروأمانفسها،فيمطلوبةغايةوهو

زالحصلتإذالحكمةمفعولاتهفيدخلوإن،وصفاتهأسمائهفي

معروفهلاينقطع،المعروفدائمسبحانهفإنهالخير،بخلاف،وفني

محسناولايزاليزلفلم،الإحسانأبدفيالاحسانقديموهوأبدا،

علىمعاقبالايزالأنهوصفاتهأسمائهموجبمنوليس،الدوامعلى

.الدوامعلىمنتقما،الدوامعلىغضبان،الدوام

لكيفتح=وصفاتهاللهأسماءبابفيفقيهتأملالوجههذافتأمل

يوضحه:.ومحبتهمعرفتهأبوابمنبابا

وصفاته:بأسمائهوأعرفهم،بهخلقهأعلمقولوهو:عشرالثالث

الشر:قالمنالمقصودالمعنىعلىيقفولم")1(،إليكليسوالشر"

ذاتهفيلا؛بوجهسبحانهإليهلايضافالشربل.)2(إليكبهيتقربلا

الكماللهاذاتهفإن،أسمائهفيولاأفعالهفيولاصفاتهفيولا

عليهايحمدكمالصفاتكلهاوصفاته،الوجوهجميعمنالمطلق

فيهالاشر،وحكمهوعدلورحمةخيركلهاوأفعالهبها،عليهويهمئى

فيالشربل؟إليهالشريضاففكيف،حسنىكلهاوأسماؤه،مابوجه

ففعله،مفعولهغيرفعلهإذ،عنهمنفصلوهو،ومخلوقاتهمفعولاته

والشر.الخيرففيه،المفعولالمخلوقوأما،كلهخير

لافهو،سبحانهبالربقائمغيرمنفصلامخلوقاالشركانوإذا

)771(.رقممسلمأخرجه)1(

بنالنضرعنصحيحبسند)004(رقموالقدرالقضاءفيالبيهقيأخرجه)2(

نر.
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تأويليطلبحتى،الشرلاتخلقأنت:يقللمع!يموهو،إليهيضاف

واسما.وفعلاوصفاإليهإضافتهنفىوإنما،قوله

الخيروأماوموجباتها،الذنوبإلاليسفالشرهذا؛عرفواذا

بهمتعلقةوالطاعاتوالايمان،وموجباتهوالطاعاتالايمانفهو

علىثناءوهي،كتبهوأنزلرسلهوأرسلخلقهخلقولأجلها،سبحانه

ويقتضيها،يطلبهاآثارلهاوهذه،وعبوديتهوتعظيمهوإجلاله)1(الرب

متعلقها.بدوامآثارهافتدوم

لهاخلقالتيالغايةهيولالذاتها،مقصودةفليستالشروروأما

فإذا،إليهوسيلةوجعلت،محبوبلأمرقدرتمفعولاتفهي،الخلق

الخيرإلىالأمروعاد،وتلاشتاضمحلتلهقدرتما]173/ا[حصل

المحض.

كلوسعترحمتهأنأخبرقدسبحانهأنهعشر:الرابعالوجه

نأهذاينافيولا،رحمتهوفيهإلاالأشياءمنشيءفليسشيء)2(.

منذلكفإن،لهكراهتهوتشتد،ويؤلمهعليهيشقبماالعبديرحم

.تقدمكماأيضارحمته

الرجلين:لذينكتعالىوقولهانفا)3(هريرةأبيحديثذكرناوقد

.النار"فيكنتماحيثأنفسكمافتلقياتنطلقاأنلكما"رحمتي

".وتحيتهالرب"على:في"د"وقع)1(

.[651:لأعرافا](يثىكلصوسعتورحمتى):لنتعاقالكما(2)

لايصح.وهو)768(ص)3(
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،بلاؤهاشتدقدلمبتلىدعاإذاالعبد"أن:الآثاربعضفيجاءوقد

شيءمنأرحمهكيف:وتعالىتباركالربيقول،ارحمهاللهم:وقال

.(")1أرحمهبه

.لعبادهمنهرحمةفالابتلاء

أهل]226/ب[ذكري"أهل:عزوجلاللهيقولإلهيأثروفي

زيادتي،أهلشكريوأهل،كرامتياهلطاعتيوأهل،مجالستي

لموان،حبيبهمفأناتابواإن،رحمتيمنأقنطهملامعصيتيوأهل

.")2(المعايبمنلأطهرهمبالمصائبأبتليهم،طبيبهمفأنايتوبوا

والنار،بهاإلاتزوللاأدواءلازالةقدرتأدويةوالعقوبةفالبلاء

فيالدواءعنذلكاغناهالدنيافيتداوىفمنالأكبر،الدواءهي

تباركالربعرفومن،دائهبحسبالدواءمنلهبدفلاوإلآ،الاخرة

وبرهورحمتهحكمتهمن،كمالهونعوتجلالهبصفاتوتعالى

وسبق،الانعاموارادة،عبادهإلىومحبتهوجودهوغناهواحسانه

)3(.قبولهإلىيبادرلمإنذلكإنكارإلىيبادرلم=لهمرحمته

يوضحه:

الحكمةعنتخرجلاسبحانهافعالهأنعشر:الخامسالوجه

بلباطلا،ولاجوراولاعبثمايفعلفلا،والعدلوالمصلحةوالرحمة

)1(

)2(

)3(

عليه.اقفلم

عليه.اقفلم

لا.قوله":""جفي
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والنقائص.العيوبسائرعنتنزهكماذلكعنالمنزههو

ذلكيزولحتىبهمرحمةكانإنفتعذيبهم،ذلكثبتواذا

حصلتفإذا؛لحكمةكانهـانفظاهر،=الطهارةوتكمل،الخبث

العذابدوامالحكمةفيوليس،العذابزالالمطلوبةالحكمةتلك

كانوإن،وتعالىتباركالرببدوامدائمايكونبحيثالابادأسبد

فيبقائهمفيمصلحتهمفليست،إليهميرجعكانفإنلمصلحة

أكملذلكفإن؛أوليائهإلىتعودالمصلحةكانتوإن،كذلكالعذاب

وكمالهأوليائهنعيموليس،العذابتأبيدلايقتضيفهذا،نعيمهمفي

السرمد.العذابفيوأزواجهموأبنائهمابائهمبقاءعلىموقوفا

والخلد)2()1(والحكمةالرحمةموجبهوذلكإن:قلتمفإن

محضإلىعائدذلكإن:قلتموان.)3(يعقللاما:قلتم.والمصلحة

وجهين:منفجوابه،غايةولاحكمةلهيطلبولاالمشيئة

العالمين،وأعلم،الحاكمينأحكمعلىمحالذلكأن:أحدهما

،المحمودةوالغايات،والمصالح)4(،الحكمعنمعطلةأفعالهتكونأن

منه)6(المشهودةوالاياتوالفطر(أالمعقولوأدلةوالسنةوالقران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب،د،هـ".من

"أ،جأ.من

"يفعل"."دأ:حاشيةعلىنسخةفي

"الحكمة"."د":في

"العقول"."د،هـ":في

"ا".من
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ذلك.ببطلانشاهد

،العذابفيإبقاؤهملكانكذلكالأمركانلوأنه:والثاني

ماانقضائهفييكنولمسواء،مشيئتهإلىبالنسبةعنهموانقطاعه

له.نهايةلاوأنه،العذاببأبديةيخبرلمسبحانهوهو،كمالهينافي

الممكناتالجائزاتمنيكونأن:التقديرهذاعلىالأمروغاية

.الصادقخبرعلىحكمهاالموقوف

يقتضلموالمصلحةوالرحمةبالحكمةالتعليلطريقسلكتفإن

تقتضهلمتعلللاالتيالمحضةالمشيئةطريقسلكتوان،الدوام

يقتضيه.مافيهفليسالسمعمجردعلىالأمروقفوإن،أيضا

فيغضبهسبقتسبحانهرحمتهأنعشر:السادسالوجه

برحمتهورباهم،برحمتهوغذاهم،برحمتهأنشأهمفإنه،المعذبين

وأسباب،برحمتهالرسلإليهموأرسل،برحمتهوعافاهمورزقهم

عليها،طارئةالرحمةأسباب]227/ب[عنمتأخرةوالعذابالنقمة

إليهمرحمتهتكونخلقةعلىوخلقهم)1(،فيهمغضبهسبقتفرحمته

وعقوبته.غضبهمنأقرب

راهمفمن،رحمتهعليهمألقىقدالكفارأطفالترىولهذا

غضبهسبقتفرحمته]174/أ[)2(،قتلهمعننهيولهذا،رحمهم

"."ب،هـ":"فهم)1(في

عمرابنعن)1744(رقمومسلم2852(،و)2851رقمالبخاريأخرجه)2(

-رسولفنهىع!يم،اللهرسولمغازيبعضفيمقتولةامرأة"وجدت:قال

774



حالفيرحمتهفيهمحالكلففي،إليهمالسابقةهيفكانت،فيهم

وابتلائهم.معافاتهم

وإن،بالكليةأثرهايبطللمفيهمالسابقةهيالرحمةكانتوإذا

الرحمةأثروأما،منهملسببفذلكوالسخطالغضبأثرعارضها

يقتضيمنهموما،رحمتهميقتضيمنهفما،سبحانهمنهفسببه

غضبه،تغلبرحمتهكانتوإذا،وغالبسابقمنهوالذي،عقوبتهم

.وأحرىأولىالغضبأثرالرحمةأثريغلبفلأن

يومعذابأنهالعذابعنيخبرسبحانهأنه:عشرالساببعالوجه

أنهالنعيمعنولايخبر،أليميوموعذاب،عظيميوموعذاب،عقيم

واحد.موصعفيولا،يومنعيم

سنة)1(،ألفبخمسينالقيامةيومتقدير""الصحيحفيثبتوقد

والله،جرائمهمبحسبالعذابفيلبثهممدةفيمتفاوتونوالمعذبون

الدنيابهأريدوما،وأسبابهاالدنيامنماكانعلىالعذابجعلسبحانه

وجهبهوأريدللاخرةكانماوأما.ذلكعلىفالعذاباللهبه)2(يردولم

انتقلفما،إليهتنتهيأجلالهاجعلقدوالدنيا،عليهعذابفلاالله

به.المعذبفهو،للهليسمماالدارتلكإلىمنها

ولامالايفنىبهأريدفقد،الاخرةوالداراللهوجهبهأريدماوأما

."والصبيانالنساءقتلعنعب!الله

.الزكاةمانعفيالطويلهريرةابيحديثمن)879(برقممسلماخرجه)1(

"وجه".مكانهالمطبوعفيووقع،كلمةبمقدارفقط"د"فيبياض)2(
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لادائمةكانتإذاالمطلوبةالغايةفإن،بهالمرادبدوامفيدوم،يزول

بهأريدفما،الفانيةالمضمحلةالغايةبخلاف،بهاتعلقمايزللمتزول

اللهوجهبهأريدوما،ومطلوبهمرادهبزوالويزوليضمحلاللهغير

أسبابها،وانقطعتالدنيااضمحلتفإذاالمراد،المطلوبببقاءيبقى

عذاباوانقلب،والذواتالأعمالمناللهلغيرفيهاكانماوانتقل

النعيم.بخلاف؛بدوامهيدوممتعلقلهيكنلم-وآلاما

يخلقأنالحاكمينأحكمحكم)1(فيليسأنه:عشرالثامنالوجه

وقد،أبداانقطاعولا،لهلانهايةسرمداعذابا،الآبادأبديعذبهمخلقا

وأنه،حكيمسبحانهأنهعلىوالفطريةوالعقليةالسمعيةالأدلةدلت

يوجدكما،بحكمةعذبهمخلقهعذب)2(فإذا،الحاكمينأحكم

الحكممنفيهفإن،وقدرهشرعهفيالدنيافيوالعقوبةالتعذيب

بتلكعنهالرديةالموادوإخراح،ومداواتهالعبدوتطهيروالمصالح

النفوستزكيةمنذلكوفي،الصحيحةالعقولتشهدهمماالآلام

وضرورتهافقرها،علىوتوقيفهانظائرها،وردعوزجرهاوصلاجها

إلايعلمهمالا،الحميدةوالغاياتالحكممنذلكوغيرربها،إلى

الله.

إذا)3(يحبسونولهذا،طيبإلالايدخلها،طيبةالجنةأنريبولا

مظالممنلبعضهمفيقتص،والنارالجنةبينقنطرةعلىالصراطقطعوا

"."حكمة"أ"حاشيةعلىونسخة،د،هـ""بفي)1(

"ج".منسقط)2(

خطأ.وهو"يحسبون""ج":فيوقع)3(

776



فيلهم]228/ب[أذنونفواهذبواإذاحتىالدنيا،فيبينهمكانت

.)1(الجنةدخول

الدنياإلىردتلوالتيالمظلمةالخبيثةالشريرةالنفوسأنومعلوم

فيالسلامدارتسكنأنلاتصلح،عنهنهيتلمالعادتالعذابقبل

ذلكمننفوسهميخلصعذابابالنارعذبوافإذا،العالمينربجوار

الحاكمينأحكمحكمةمنذلككان،والدرنوالوسخالخبث

الطويلبالبلاءيزولشرفيهانفوسخلقالحكمةينافيولا،ورحمته

فيمعقولفهذا،والحديدوالفضةالذهبخبثبهايزولكما،والنار

خلقأما،الصفةهذهعلىالمخلوقالعالملوازممنوهو،الحكمة

الحكمةفييظهرفلا،لهانتهاءلاوعذابهاأبدا،شرهايزوللانفوس

ذواتا:أعنيالعقلاء،بيننزاعالنوعهذامثلوجودوفي،والرحمة

أصلا.خيرمنشيءفيهاليس،وجهكلمنشروهي

علىقادروتعالىتباركفالربالوجود،فيدخولهتقديروعلى

صفاتها.وإحالة،وإحالتها،الأعيانقلب

والحكمة،النفوسهذهخلقمنالمطلوبةالحكمةوجدتفإذا

غيرأخرىنشأةينشئهاأنقادرسبحانه)2(فإنهتعذيبها،منالمطلوبة

الرحمة.منآخرنوعاالثانيةالنشأةفيويرحمها،النشأة17/أ[]هتلك

)0617(.و)8023(رقمالبخاريعندسعيدالخدريأبيحديثفيكما)1(

)37(.الباباخرفيتقذموقد

"."فالله"أ"حاشيةعلىونسخة،د،هـ""بفي)2(
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للجنةينشىءسبحانهاللهأنثبتقدأنهوهو:عشرالتاسعالوجه

لهمجزاء)1(الجنةتكونخيرايعملواولمإياها،يسكنهم،آخرخلقا

العقوبةوبلغت،مأخذهالنفوسهذهمنالعذابأخذفإذا،عليه

لربهاواعترفت،)2(وذلتوخضعت،النفوستلكفانكسرت،مبلغها

كانتالحالهذهفيوأنها،العدلكلفيهاعدلوأنه،بالحمدوفاطرها

وشاء،لفعلذلكمنأشدعذابهايكونأنشاءولو،منهتخفيففي

أولىالعذابأنوعلمت،ومحبتهرضاهلموافقةطلباالعقوبةكتب

تلكمنهافذابتله،إلاتصلحولا،سواهبهايليقلاوانهبها،

علىوثناءوحمدوانكسار،بذلوتبدلتوتلاشتكلها،الخبائث

بعدالعذابفيبهايستمرأنحكمتهفييكنولم،وتعالىتبارلبالرب

وكبرهابتوحيدها،وشركهابخيرها،شرهاتبدلقدإذذلك،

وذلها.بخضوعها

]الأنعام/لمانهواعنه(وألعاواولؤر):عزوجلبقولههذاينتقضولا

هووانما،الخبائثتلكيزيلالذيالعذابمباشرةقبلهذافإن28[

وقفوأترى+!ولؤ!:قالوتعالىسبحانهفإنه،الدخولقبلالمعاينةعند

ئالهمبدابل!ائوئينمقوبمونريائايعئنكدسولانرذعئنافقالواالناركل

.2[ط27]الأنعام/(ك!بونالمهانهئملمانهواعنهوالعاواولؤرصقتليخفونكالؤأ

)1(

)2(

"خيرا"."ا"حاشيةعلىنسخةفيووقع"ا،ج"،فيليس

"وذثلت"."الاحاشيةعلىونسخة"ج("في

778



فأما،الخبائثتلكمنهمالعذابيستخرجأنقبلقالوهإنمافهذا

فيالطبرانيرواهكما:والحقبأحقابا،العذابفيلبثواإذا

)1(
أنهلمج!النبيعن-عنهاللهرضي-أمامةأبيحديثمن"معجمه"

نأ]922/ب[الممتنعمنفإنهسنة")2(؛ألفخمسون"الحقب:قال

فيالمتطاولةالمدد)3(هذهبعدوالخبثوالشركالكبرذلكيبقى

.العذاب

أبيحديثمن"الصحيحين")4(فيثبتقدأنه:العشرونالوجه

"شفعت:عزوجلاللهفيقول-الشفاعةحديثفي-الخدريسعيد

أرحمإلايبقولم،المؤمنونوشفع،النبيونوشفع،الملائكة

)1(

)2(

)3(

)4(

.97()57رقم(292)8/الكبير

أمامة.أبيعنالقاسمعنالزبيربنجعفرطريقمن

حاتمأبيوابن(،المطالب)3775-مسندهفيالعدنيعمرأبيابنوأخرجه

الدر(.205-)6/مردويهوابنكثير(،ابن494-)4/تفسيرهفي

والراويهووالقاسمجذا،منكرحديث"وهذا:تفسيرهفيكثيرابنقال

".متروككلاهماالزبيربنجعفروهوعنه

الحقب:أنالصحيح!اثما"مسند"،مرفوعحديثالبابفيولايصح

وعبداللهعباسوابنهريرةوأبيمسعودابنعنذلكجاءكما،سنةثمانون

وغيرهم.عمروابن

لهنادوالزهد،(0/311))والطبري،276()2/عبدالرزاقتفسير:انظر

المنثوروالدر0938(،)556()2/للحاكموالمستدرك22(،0و)921رقم

/5(205-30.)5

.""المذة:،هـ""بفي

.()182رقمومسلم07(،0)773،رقمالبخاري
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خيرايعملوالمقومامنهافيخرجالنار،منقبضةفيقبض،الراحمين

"نهر:لهيقال،الجنةأفواهفينهرفيفيلقيهمحمما،عادواقد،قظ

أهلفيقول،السيلحميلفيالحبةتخرجكمافيخرجون"الحياة

،عملوهعملبغيرالجنةاللهأدخلهمالذيناللهعتقاءهؤلاء:الجنة

."قدموهولاخير

لمموضعأحدهمبدنفييبقفلم،جميعهمالنارأحرقتهمفهؤلاء

فظاهر.بالنارالمحترقالفحموهو:حمماصاروابحيث،النارتمسه

الحديثلفظفإنخير،منذرةمثقالقلوبهمفييكنلمأنهالسياق

،فأخرجوهخيرمنذرةقلبهفيوجدتمفمنارجعوا:"فيقول:هكذا

اللهفيقولخيرا،فيهانذرلمربنا:يقولونثمكثيراخلقافيخرجون

ولم،المؤمنونوشفع،النبيونوشفع،الملائكة"شفعت:عزوجل

لمقومامنهافيخرجالنار،منقبضةفيقبض،الراحمينأرحمإلايبق

.قظ"خيرايعملوا

منذرةمثقالقلوبهمفييكنلمهؤلاءأنعلىيدلالسياقفهذا

الرحمة.فأخرجتهمهذاومع،خير

بالنار،يحرقوهأنأهلهأوصىللذيسبحانهرحمتههذاومن

شكقدفهذا،سبحانهاللهيفوتبألهمنهزعماوالبحرالبرفيويذروه

حملك"ما:لهفقالهذاومع،قظخيرايعملولم،والقدرةالمعادفي

رحمهأنتلافاهفما")1(،أعلموأنتخشيتك:قال؟صنعتماعلى

سعيد=أبيحديثمن)2757(رقمومسلم)1932(،رقمالبخارياخرجه)1(
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البشر.عقولتبلغهلاحكمخلقهفيسبحانهفلله،الله

:قاللمجيماللهرسولان-عنهاللهرضي-انسحديثفيثبتوقد

فيخافنيأويوماذكرنيمنالنارمنأخرجوا:عزوجلالله"يقول

")1(.مقام

يذكرلماخرهاإلىأولهامنكلهاعمرهمدةفيالذيذاومن:قالوا

سبحانهرحمتهانريبولا،واحدةساعةخافهولا،واحدايوماربه

نابدعفغير،مامقامفيوخافه،ماوقتاذكرهمنالنارمنأخرجتإذا

نار.وهيمنهاخرجواهؤلاءولكن،النارتفنى

حقيقةبذنبهالعبداعترافان:والعشرونالحادي]176/أ[الوجه

)1(

.ريلخدا

)2162(]وليسالزهدزوائدفيوعبدالله)4925(،برقمالترمذياخرجه

التوحيدفيخزيمةوابن)883(،السنةفيعاصمأبيوابنانس"[،فيه"عن

رقم141()1/المستدركفيوالحاكممطولا،452-453(و)451

وغيرهم.مطولا235(و)234

انسعنانسبنبكرأبيبنعبيداللهعنفضالةبنمباركطريقمن

.فذكره

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

"من:قولهيخرجاولمالاسناد،صحيححديث"هذا:الحاكموقال

."...مقامفيأوخافنيذكرني

انسحديثمنقطعةلأئهنظر؛ثبوتهوفي،غريباللفظهذا:قلت

منوغيرهمانسأصحابمناحدااللفظهذايذكرولم،الشفاعةفيالطويل

وعمروانسبنوالنضرالطويلوحميدوقتادةالبنانيكثابت:عنهرووهالذين

وغيرهم.الطويلومعبدالبصريوالحسنعمروأبيابن
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وجه،كلمنإليهواللوموالظلمالسوءلنسبةالمتضمنالاعتراف

وجه=كلمنربهإلىالمطلقوالكمالوالرحمةوالحمدالعدلونسبة

له.رحمتهويستدعي،عليهوتعالىتباركربهيستعطف

اقترنإذاولاسيما،قلبهفيذلكألقىعبدهيرحمأنأرادوإذا

اللهوعلم،عليهربهيسخطلماالمعاودةتركعلىالعبدجزمبذلك

ذلك.معالرحمةعنهلاتتخلففإنه،وسويدائهقلبهداخلذلك

عن،الرهاويسنانبنيزيدحديثمن")1(الطبرانيمعجم"وفي

قال:قال-عنهاللهرضي-أمامةأبيعن،عامربن)2(سليمان]023/ب[

الصراطعلىيتقلبرجلالجنةيدخلرجلآخر"إن:لمجمماللهرسول

نأعملهعنهيعجز،منهيفروهو،أبوهيضربهكالغلام،لبطنظهزا

)1(

)2(

.76(6)9رقم(81ط851)8/الكبير

ضعيف،:الرهاويأبوفروةسنانبنيزيدفيه:ضعيفسندهوالحديث

قالهمناكير،إبيهعنيرويمنه،أضعفسنانبنيزيدبنمحمدوابنه

.البخاري

كمامسندهفيشيبةإبيابنعندالثقفيعقيلبنعبداللهتابعه؛توبعلكنه

رقمللسيوطيالسافرةالبدوروفي)597(،صالمصنفعندسيأتي

.)1652(

:عديابنفيهوقال،ضعيفوهو،سنانبنيزيدعلىمدارهفالحديث

".محفوظةغيرحديثه"وعامة

272(.)7/عديلابنوالكامل156-915(،)32/الكالتهذيب:انظر

سليم:ولعله"كذا،بقولهما:"أ،د"ناسخعليهوعلق،النسخجميعفيكذا

."الخبائري

الحمصي.إبويحىالخبائريعامربنسليمالصوابوهو:قلت
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تباركالنهفيوحي،النارمنونجني،الجنةبيبفغيارب:فيقوليسعى

أتعترف،الجنةوأدخلتكالنارمننجيتكأناإن،عبدي:إليهوتعالى

نإوجلالكوعزتك،ربيانعم:العبدفيقولوخطاياك؟بذنوبكلي

فيقول،الجسرفيجوز،وخطايايبذنوبيلكلأعترفنالنارمننجيتني

إلىليردنيوخطايايبذنوبيلهاعترفتلئن:نفسهوبينبينهفيماالعبد

أغفرهاوخطاياكبذنوبكلياعترف،عبدي:إليهاللهفيوحيالنار،

أذنبتما،وجلالكوعزتكلاالعبد:فيقول،الجنةوأدخلك،لك

عليكليإنعبدي:إليهاللهفيوحي،قطخطيئةأخطأتولا،قطذنبا

أرنييارب:فيقول،أحدايرىفلاوشمالا،يميناالعبدفيلتفت،بينة

العبدذلكرأىفإذا،بالمحقراتجلدهتعالىاللهفيستنطق،بينتك

أعرفأناعبدي،إليهاللهفيوحي،العظائموعزتكعندييارب:يقول

العبدفيعترف،الجنةوأدخلكلكأغفرهابهالياعترف،منكبها

،نواجذهبدتحتىع!واللهرسولضحكثم،"الجنةفيدخل،بذنوبه

.؟"فوقهبالذيفكيف،منزلةالجنةأهلأدنىهذا":يقول

يديهبينوالانكسارالاعترافعبدهمنيريدتعالىفالرب

فاقدينالنارأهلدامفما،مرضاتهعلىوالعزم،لهوالذلوالخضوع

يرحمهمأنعزوجلأرادفإذا،الرحمةلروحفاقدونفهم،الروحلهذا

الربوقدرة،الرحمةفتدركهذلكقلبهفيجعل؛منهمشاءمنأو

أسمائهموجبيناقضمافيهوليس،ذلكعنقاصرةغيروتعالىتبارك

يريد.لمافعالأنهأخبروقد،وصفاته

معاصيعلىالخلودأوجبقدسبحانهأنه:والعشرونالثانيالوجه
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.وانتهاءهانقطاعهذلكينافولم،بالتأبيدوقيده،الكبائرمن

فجزاؤهفتعمدامؤ!مايقتلومن):تعالىقوله:فمنها

عظيما(عذائالهوواعدولعنهوعلتهأدلهوغضصفيهاخلااجهنو

.39[]النساء/

يتوجايدهفيفحديدته،بحديدةنفسهقتل"من:غ!ي!قوله:ومنها

صحيح.حديثوهوأبدا")1(فيهامخفداخالداجهنمنارفيبها

تباركالله"فيقول:نفسهقاتلفيالاخرالحديثفيقولهوكذلك

.")2(الجنةعليهحرمتبنفسهعبديبادرني:وتعالى

نارجهئصلوفإنورسولمأددهبنومن):تعالىقولههذامنوأبلغ

.23[/]الجن!(أبدانيخلدين

بسببقطعاانقطاعهمع،والتأبيد]231/ب[بالخلودمقيدوعيدفهذا

يمتنعلاالنارلأهلالعامالوعيدفكذلكالتوحيد،وهوالعبد،من

غضبه،رحمتهوغلبت،الرحمةنفسهعلىكتبممنبسبب،انقطاعه

فيكما،رحمتهمنيئسلماالرحمةمنعندهمابكلالكافريعلمفلو

رحمة"مئةخلقهايومالرحمةالله"خلق:ع!يرعنه")3(البخاريصحيح"

لمالرحمةمناللهعندالذيبكلالكافريعلم"فلو:اخرهفيوقال

)1(

)2(

)3(

اللهرضيهريرةأبيحديثمن)901(ومسلم)5442(،البخاريأخرجه

عنه.

رضيجندبحديثمن)113(رقمومسلم)8912(،رقمالبخاريأخرجه

عنه.الله

)4061(.رقم
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لمالعذابمناللهعندالذيبكلالمسلميعلمولو،الجنةمنييأس

.النار"منيأمن

بأنصريحاسبحانهمنهالخبرجاءلوانه؟والعشرونالثالثالوجه

وعيداذلكلكان،ينقطعلاأبديوأنه،لهانتهاءلا]177/أ[النارعذاب

أهلفمذهب:الوعيدوأما،وعدهيخلفلاتعالىوالله،سبحانهمنه

وتعالىتباركالربيمدحوتجاوزوكرمعفوإخلافهأن:كلهمالسنة

،استوفاهشاءوان،تركهشاءإنلهحقفإنه،بهعليهويهشى،به

.؟الأكرمينبأكرمفكيف،حقهيستوفيلاوالكريم

،وعدهيخلفلابأنهموضعغيرفيكتابهفيسبحانهصرحوقد

.وعيدهيخلفلا:واحدموضعفييقلولم

سهيلحدثناخالد،بنهدبةحدثنا:الموصلييعلىأبوروىوقد

عنه-اللهرضي-مالكبنأنسعن،البنانيثابتحدثنا،حزمأبيابن

ومن،منجزهفهوثواباعملعلىاللهوعدهمن":قالع!يماللهرسولأن

.بالخيار")1(فيهفهوعقاباعملعلىأوعده

السنةفيعاصمابيوابن)3316(،رقم66()6/مسندهفيابويعلىاخرجه)1(

فيعديوابن)918(،رقمالأخلاقمكارمفيوالخرائطي)069(،رقم

فيوالبيهقي(المطالب)0103-والبزار)3/045(،الضعفاءفيالكامل

وغيرهم.)48(البعث

في"لايتابع:البخاريقال،حزمأبيبنسهيلمنكراتمنوالحديث

أحمد:الاماموقال"،حديثهعلىلايتابم"سهيلالبزار:وقال"،حديثه

وليس=سهيلبه"تفرد:البيهقيوقال"،منكرةاحاديثثابتعن"روى
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احمدحدثنا،حمزةبنمحمدحدثنا:الأصبهانيالشيخأبووقال

عمروأبيإلىعبيدبنعمروجاء:قالالأصمعيحدثنا،الخليلابن

من:أفرأيتوعد؟قالمااللهأيخلفعمرو،ابايا:فقالالعلاءابن

بنعمروأبوفقالفيه؟وعدهاللهايخلفعقابا،عملهعلىاللهأوعده

نإالوعيد،غيرالوعدإن،عثمانأباياأتيتالعجمةمنالعلاء:

كرماذلكترى،تفعلهلاثمشراتعدأنخلفاولاعاراتعدلاالعرب

هذافأوجدني:قال،تفعلهلاثمخيراتعدأنالخلفوإنماوفضلا،

:الأولقولإلىسمعتاما،نعم:قال،العربكلامفي

المتهدد(1)صولةمناختشىولاسطوتيعشتماالعمابنولايرهب

)2("موعديومنجزإيعاديلمخلفاووعدتهاوعدتهواننيوإ

حق،والوعيد"الوعدمعاذ:بنيحيىوقال:الشيخأبوقال

كذا،يعطيهمانكذافعلواإذالهمضمن،اللهعلىالعبادحق:فالوعد

)1(

)2(

)12/218-921(.الكمالتهذيب:انظر."بالقوي

والسنة.الكتابفيثابتالحديثومعنى:قلت

الطفيلبنلعامروالبيتانواحد.بمعنىوهما"سطوة"والخرائطيفي"هـ"،

.الألفاظبعضفيقليلاختلافمع)58(صديوانهفي

الكاملفيعديوابن)188(،رقمالأخلاقمكارمفيالخرائطيأخرجه

تاريخهفيوالخطيب)47(،رقموالنشورالبعثفيوالبيهقي)5/99(،

.)12/172-173(

به.الأصمعيعنالقاضيعبداللهبنسؤارطريقمن

ثابتة.صحيحةقصةوهي
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تفعلوالا:قال،العبادعلىحقه:والوعيد.اللهمنبالوفاءأولىومن

حقه،لأنهأخذ،شاءوإنعفا،شاءفإنففعلوا،،فأعذبكمكذا

.")1(رحيمغفورإنه،والكرمالعفو،وتعالىتباركبربناوأولاهما

رسولأوعدهحينزهيربنكعبخبرويؤيدهذلكعلىيدلومما

:فقالغ!يم]232/ب[الله

)2(مأمولاللهرسولعندوالعفوأوعدنياللهرسولأنمونبمت

معفبباستثناءمقرونبوعيدفكيف،مطلقوعيدفيهذاكانفإذا

انهمنهإخباروهذا701(أهود/يرل!!(ئمافغالمرئكإن):بقوله

بد،ولاإليهعائدفهو(،رلكإلاماشا):قولهعقيبيريدمايفعل

)1(

)2(

مختصرا.معناه52()01/الحليةوفي،اللفظبهذاعليهأقفلم

)6027(،رقم)5/168!16(والمثانيالاحادفيعاصمأبيابناخرجه

)5833(.رقم2378!237()5/المعرفةفيوأبونعيم

بنكعببنعقبةبنعبدالرحمنبنالرقيبةذيبنالحجاجطريقمن

مطؤلا.فذكره..وبجير.كعبخرج:قالجلأهعنأبيهعنزهير

انظرنسق،فيشعراء:كعبإلىالرقيبةذيبنالحجاجمن:قلت

)102-202(.صحزملابنالجمهرة

لمفإثي،حالهمفيفينظر،بالروايةمعروفينغيروجدهوابوهوالحجاج

حالهم.علىاقف

الطبرانيعند:قتادةبنعمربنلعاصممرسلشاهدوله

بمعنا.)304(رقم17(ط)91/176

المسيب.بنلسعيدمرسلآخروشاهد

.بمعناه)1657(معجمهفيقانعابنعند
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يختصأنإمابل،وحدهمنهالمستثنىإلىيرجعأنيجوزولا

شاماإلا):بقولهتعلقهأنخافوغير،إليهمايعودأو،بالمسنثنى

طاهروذلك(،فيها)خلدبت:بقولهتعلقهمنأولى(رئك

كلعلىالايةهذهأتت":فقالوا،الصحابهفهمهالذيوهو،للمتأمل

الاستثناءفإن،وحدهالاستثناءبذلكيريدواولم")1(،القرانفيوعيد

بقوله:الاستثناءعقب)2(أنهأرادواوانماأيضا،الأنعامفيمذكور

.!(يرلدلمافعالمرئكإن)

رئكإنأددهإ،ماشا.)الأنعامفيتعالىقولهنطيرالتعقيبوهذا

،الأوقاتجميعفيعذابهمانفأخبر.(128]الأنعام/!(عليصصكيض

عنلاوحكمتهعلمهكمالعنصادر=يشاؤهوقتفيعنهمورفعه

يستحيلإذ،والعدلوالرحمةوالمصلحةالحكمةعنمجردةمشيئة

ذلك.عنمشيئتةتجرد

الدارهذهفيأغلبالرحمةجانب:أنوالعشرونالرابعالوجه

ذلكولولا،والغضبالعقوبةجانبمنقربعنالزائلةالفانيةالباطلة

الاسادلهولؤيؤاضذ):تعالىقالكما،وجودلهاقامولا،عمرتلما

أفاساللهيواخذولؤ)وقال،61(/]النحل(دأ2بةمنعلئهاتركمابظلم!و

سعةفلولا،45(]فاطر/(دالةمنظقرهاعكترثما!سبوالما

من-اطهرهفالذيهذاومع،العالمقاملماوعفوهومغفرتهرحمته

جزء]178/ا[مئةمنجزء-الخلائقبينوأنزله،الدارهذهفيالرحمة

)1(

)2(

)074(.صتقدم

"عقيب".:"ا"حاشيةعلىنسخةفي
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البرونالت،الدارهذهفيغلبقدالرحمةجانبكانفإذا،الرحمةمن

له،ومباشرتهبهالعقوبةمقتضىقياممعوالكافر،والمؤمنوالفاجر

جانبيغلبلافكيف،مساخطهفيوالسعي،ربهإغضابمنوتمكنه

تسعةالدارهذهفيماعلىمضاعفةفيهاالرحمةتكوندارفيالرحمة

وانكسرت،مأخذهالكفارمنالعذابأخذوقد)1(،00.و- صععالسعش

يكنلموشرا،خبثما)2(منهاوأذاب،العذابونهكهاالنفوستلك

مقتضىقياممعيرحمهاكإنبل،الدنيافيلهارحمتهوبينبينهايحول

وقوي،والعقوبةالغضبمقتضىزالإذافكيفبهاوالغضبالعقوبة

الشرواضمحل،الدارهذهفيالرحمةأضعافأضعافالرحمةجانب

وأكلته.النارفأذابتهفيهاالذيوالخبث

وأظهروأكثرأغلبوالاحسانالرحمةأسماءأنالأمروسز

،الانتقامفعلمنأكثرالرحمةوفعل،الانتقامأسماءمن]232/ب[

إليهأحبوالرحمة،الانتقاماثارظهورمنأعظمالرحمةاثاروظهور

سبقتالتيوهي،خلقهمولهاخلقهخلقوبالرحمة،الانتقاممن

بهاخلقوماشيء،كلووسعت،نفسهعلىوكتبها،وغلبتهغضبه

تقريرتقدمكما،لغيرهفمرادبالغضبخلقوما،لذاتهفمطلوب

وجود،وكرمإحسانوالرحمةوتطهير،تأديبوالعقوبةذلك)3(.

)1(

)2(

)3(

هريرةابيحديثمن(1)9-)2752(رقمصحيحهفيمسلماخرجهماإلىيشير

والإنسالجنبينواحدةمنهارحمةانزلرحمةمائةلله"إن:قالعنع!النبيعن

."القيامةيومعبادهبهايرحمرحمةوتسعينتسعةوأخر...والهواموالبهائم

."خبثها":هـ(""في

.)756(صفي
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.وبذلعطاءوالرحمة،مداواةوالعقوبة

لخلقهيطهرأنلابدسبحانهأنه:والعشرونالخامسالوجه

همكانواأعداءهوأن،رسلهوصدقصدقهالقيامةيومجميعهم

أعدائه،فيحكمأعدلهوالذيحكمهلهمويطهر،المفترينالكاذبين

وملائكتهأوليائهعنفصلا؛عليههميحمدونهحكمافيهمحكموأنه

قالولذلك،العالمينربللهبالحمدكلهالكونينطقبحيث،ورسله

،75[]الزمر/!(ألعفينرثدئهألحمذوديلبألحقبتخهموقضى):تعالى

كللسانعلىجارذلكوأن)1(،الاطلاقإرادةالقولفاعلفحذف

منلممتلئةقلوبهموانالنار،دخلوا"لقد:الحسنقال،وقلبهناطق

الفاعلحذفحسنالذيهووهذاسبيلا")2(،عليهوجدواماحمده

كأنحتى72[]الزمر/(فيهاخلدينجهنوأئؤباذظواقيل):قولهمن

حكمتهومقتضى،فيهمالعدلحكمههوإذ،لهمذلكقائلكلهالكون

.وحمده

طتنبعلئ!مسلخالمخزنئهاوقال):تعالىفقالالجنةأهلوأما

وانما،بأعمالهميستحقوهالمفهم73[،]الزمر/!(فأذظوهالخدين

وخلقهملائكتهسبحانهأشهدفإذا،وفضلهورحمتهبعفوهاستحقوها

تشهدحيثالعقوبةووضعه،الباهرةوحكمته،العدلحكمهكلهم

ذلكوأن،بهاوأحقهاالمواضعأولىأنهوالخليقةوالفطر)3(العقول

"ل!طلاق".:"د"وفي،""لاطلاق:اج"في)1(

عليه.اقفلم)2(

".والفطرةالعقليشهد":"هـ"فيوقعوالفطر"العقولتشهد"قوله)3(
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النفوسهذهوأن،وصفاتهأسمائهمقتضىهوالذيحمدهكمالمن

،سواهبهايحسنولا،ذلكغيربهايليقلا،الفاجرةالظالمةالخبيثة

حصلتبه=أولىوأنها،ذلكأهلبأنهاذواتهامنهيتعترفبحيث

الدار.وتلكالدارهذهفيوموجباتهالشروجدلأجلهاالتيالحكمة

ولالها،نهايةلادائماتبقىالشرورأنالالهيةالحكمةفيوليس

.سواءحاعلىذلكفيوالخيراتهيفتكون،أبداانقطاع

فيبهتظفرلاولعلك،المسألةهذهفيالفريقينأقدامنهايةفهذا

.الكتابهذاغير

،الشأنالعظيمةالمسألةهذهفيقدمكمانتهىأينإلى:قيلفإن

مضاعفة؟بأضعافالدنيامنأكبرهيالتي

]هود/يرلد!(ئمافغالمرئكإن):وتعالىتباركقولهإلى:قيل

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقدم]233/ب[انتهىهاهناوالى107(

الناروأهل،الجنةالجنةأهلدخولذكرحيث،فيها-عنهاللهرضي-

ماذلكبعداللهيفعل"ثم:وقالوهؤلاء،هؤلاءيلقاهوماالنار،

يشاء")1(.

المسألة،هذهفيذكرناوما،الخلائقأقدامانتهتهاهناوالىبل

منكانوما،بهالمانوهو،سبحانهاللهفمنصوابمنالكتابفيبل

عليه.أقفلم)1(
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]917/ا[عندوهو،منهبريءورسولهوالله،الشيطانومن،فمنيخط!

أعلم.والله،وقصدهوقلبهقائلكللسان

7!2



والستونالثامنالباب

اليهادخولاالجنهأهلاخرذكرفي

عنعبيدةعنإبراهيمعن،منصورحديثمن")1(الصحيحين"في

لأعلم"إني:ع!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبدالله

رجل،الجئةدخولاالجئةأهلواخرمنها،خروجاالنارأهلاخر

فيأتيها،الجنةفادخلاذهب:لهاللهفيقولحبوا،النارمنيخرج

فيقول،ملأىوجدتهايارب:فيقولفيرجعملأىألها)2(إليهفيخيل

نإأو،أمثالهاوعشرةالدنيامثللكفإن،الجئةفادخلاذهب:لهالله

وأنتبيتضحكأوبيأتسخر:فيقول:قال،الدنياأمثالعشرةلك

،نواجذهبدتحتىضحكع!مماللهرسولرايتلقد:قال؟الملك

."منزلةالجنةأهلأدنىذلك:يقالفكان:قال

)س!(
سويدبنالمعرورعنالأعمشحديثمن"مسلم"صحيحولمحي

اخرلأعلم"إني:ع!يماللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-ذرأبيعن

بهيؤتىرجل،منهاخروجاالنارأهلواخر،الجنةدخولاالجنةأهل

كبارها)4(،وارفعواذنوبهصغارعليهاعرضوا:فيقالالقيامةيوم

وكذا،كذاوكذا؛كذايومعملت:فيقالذنوبهصغارعليهفتعرض

ينكرأنيستطيعلا،نعم:فيقولوكذا،كذاوكذا؛كذايوموعملت

)1(

)2(

)3(

)4(

.()186رقمومسلم)2062(،رقمالبخاري

"."له:،د""جفي

.()091رقم

كبارها"."عنه"أ"حاشيةعلىونسخة:،د،هـ""بفي

397



كلمكانلكفإن:لهفيقال،عليهتعرضأنذنوبهكبارمنمشفقوهو

رأيتفلقدهاهنا،لاأراهاأشياءعملتقدرب:فيقول،حسنةسيئة

."نواجذهبدتحتىضحكع!ييهاللهرسول

حدثنا،الرقييحيىبنسعد)1(بنعبداللهحدثنا:الطبرانيوقال

أبيهعنأبيحدثني:قالالرهاو،سنانبنمحمدبنيزيدفروةأبو

قال:قالعنهاللهرضيأمامةأبيعن،الكلاعييحيىأبوحدثني:قال

الصراطعلىيتقلبرجلالجنةيدخلرجلآخر"إن:لمجي!اللهرسول

عملهعنهيعجز،منهيفروهوأبوهيضربه23/ب[]هكالغلام،لبطنظهرا

اللهفيوحي،النارمنونجني،الجنةبيبلغيارب:فيقول،يسعىأن

الجنة؛وأدخلتكالنارمننجيتكأناإنعبدي:إليهوتعالىتبارك

وعزتكياربنعمالعبد:فيقولوخطاياك؟بذنوبكليأتعترف

فيجوزوخطايايبذنوبيلأعترفنالنارمننجيتنيلئنوجلالك

بذنوبيلهاعترفتلئن:نفسهوبينبينهفيماالعبدويقولالجسر،

بذنوبكلياعترفعبدي:إليهاللهفيوحي،النارإلىليردنيوخطاياي

وجلالكوعزتكلاالعبدفيقول،الجنةوأدخلكلكاغفرهاوخطاياك

ليإنعبدي:إليهاللهفيوحي،قطخطيئةأخطأتولاقظذنباأذنبتما

يارفي:فيقولأحدا،فلايرىوشمالايميناالعبدفيلتفتبينةعليك

:يقولالعبدذلكرأىفإذا،بالمحقراتجلدهاللهفيستنطقبينتكأرني

منكبهاأعرفأناعبدي:إليهاللهفيوحيالعظائموعزتكعندييارب

بذنوبهالعبدفيعترف،الجنةوأدخلك،لكأغفرهابهالياعترف

"سعيد".:"أ"حاشيةعلىونسخة،،د""بفي)1(
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"هو:يقولنواجذهبدتحتى!يماللهرسولضحكثم،الجنةفيدخل

.؟")1(فوقهبالذيفكيفمنزلةالجنةأهلأدنى

بنعبداللهأبوعقيلحدثناالقاسمبنهاشمعنشيبةأبيابنورواه

به.سنانبنيزيدعن،الثقفيعقيل

)2(
دأعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن"مسلم"صحيحوفي

ويكبو،مرةيمشيفهورجلالجنةيدخلمناخر":قال!يماللهرسول

الذيتبارك:فقال،إليهاالتفتجاوزهافإذا،مرةالناروتسفعه،مرة

الأولينمنأحداأعطاهماشيئااللهأعطانيلقدمنك،نجاني

الشجرةهذهمنأدننيربأي:فيقولشجرةلهفترفع،والاخرين

يا:وتعالىتباركاللهفيقولمائها،منوأشرب]018/ا[بطلهاأستظل

ويعاهده،ياربلا:فيقولغيرها؟سألتنيأعطيتكهاإنلعليادمابن

منهافيدنيه،عليهلهصبرمالايرىلأله؛يعذرهوربهغيرهالايسألهأن

منأحسنهيشجرةلهيرفعثممائها،منويشرببطلها،فيستظل

وأستظلمائها،منلأشربهذهمنأدننييارب:فيقول،الأولى

لاتسألنيأنتعاهدنيألمادميابن:فيقول،غيرهاأسألكلابطلها،

فيستظل،منهافيدنيهعليهلهصبرلامايرىلأله؛يعذرهوربهغيرها؟

أحسنهيالجنةبابعندشجرةلهترفعثم،مائهامنويشرب،بظلها

لأستظل]236/ب[الشجرةهذهمنأدننيربأي:فيقول،الأوليينمن

ألمادمابنيا:فيقولغيرها،أسالكلامائها،منواشرببطلها

)1(

)2(

)782(.صتقدم

)187(.رقم
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غيرها،أسألكلاهذه،يارببلى:قالغيرها؟لاتسألنيأنتعاهدني

منهاأدناهفإذامنها،فيدنيهعليهلهصبرلامايرىلأله؛يعذرهوربه

ماادمابنيا:فيقولأدخلنيهايارب:فيقولالجنةأهلأصواتسمع

)1(!
يارفي:قالمعها؟ومثلهاالدنياأعطيكأنأيرضيك،منكيصريني

ألا:فقالمسعودابنفضحك؟العالمينربوأنتمني)2(أتسهزئ

رسولضحكهكذا:قال؟تضحكمم:قالوا؟أضحكممتسألوني

برضحك"من:قال؟اللهيارسولتضحكممفقالوا:ع!يم،الله

لا:فيقول،العالمينربوأنتبيأتستهزئ:قالحينالعالمين

.قادر"أشاءماعلىولكنيبكأستهزىء

هذهنحوالخدريسعيدأبيحديثمن"البرقاني"صحيحوفي

.سواءمسلمبإسنادوهو،عندهمنبتمامهنسوقهونحنالقصة

بنعلينمنتعلعذاباالنارأهلأدنى"ان:ع!يماللهرسولقال:قال

رجلمنزلةالجئةأهلأدنىوإن)3(،نعليهحرارةمندماغهيغلينارمن

:فقال،ظلذاتشجرةلهومثل،الجنةقبلالنارعنوجههاللهصرف

عزوجل:اللهفقالظلها،فيلأكونالشجرةهذهإلىقدمنيرفيأي

إليها،اللهفقدمهوعزتكلا:قال،غيرهتسألنيأنفعلتإنعسيتهل

)1(

)2(

)3(

هوإلما:الحربيئقال.القطع:والصرى،يقطعني:"أي"ا":ناسخقال

".مسألتيمنعئيمك:أي،عنيتصرك

"بى".:"أ"حاشيةعلىنسخةفي

برقممسلمعندوآخره)211(،رقمصحيحهفيمسلملفظانتهىهناإلى

.)188(
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هذهإلىقدمنيرب:أي:فقال،أخرىوثمرظاصذاتشجرةلهومثلى

نإعسيت"هلفقال:قالثمرها،منواكلبظلها،أستظلالشجرة

لهفيمثلاليهافيقدمهلاوعزتك:قال،غيرهتسألنيأنذلكأعطيتك

هذهإلىقدمنيرصثأي:فيقولوماء،وثمرظلذاتأخرىشجرة

:فيقول،مائهامنوأشربثمرهامنواكل،ظلهافيفأكون،الشجرة

أسألكلالاوعزتك:فيقول؟غيرهتسألنيأنذلكفعلتإنعسيتهل

بابإلىقدمنيربأي:فيقول،الجنةلهفتبرزإليهااللهفيقدمه،غيره

إلىأنظر-الجنةنجافتحت:رواية-وفيالجنةنجاففأكونالجنة

رصثأي:فيقولفيها،وماالجنةأهلفيرىإليهااللهفيقدمهأهلها،

فيقول،ليهذا:قال،الجنةدخلفماذا،الجنةفيدخلهالجنةأدخلني

بهانقطعتفإذا،وكذاكذاسلاللهويذكرهفيتمنى:قال،تمن:لهالله

فتدخلبيتهيدخلثم:قال،أمثالهوعشرةلكهو:اللهقال،الأماني

لناأحياكائذيالحمدلله:فيقولان،العينالحورمنزوجتاهعليه

."أعطيتمامثلأحدأعطيما:فيقول،لكوأحيانا

-)1(.
عنهاللهرضيشعبهبنالمغيرةحديثمن"مسلم"صحيحومي

الجنةأهلأدنىمن:ربهموسى]237/ب["سال:قالع!يمالنبيعن

)2(فيقال،الجنةالجنةأهلدخلبعدمايجيءرجلهو:فقال؟منزلة

منازلهمالناسنزلوقدكيف؟ربكأي:فيقول،الجنةأدخل:له

ملوكمنملكمثللكيكونأنأترضى:لهفيقال،أخذاتهموأخذوا

)1(

)2(

)918(.رقم

"فقال"."الا:حاشيةعلىنسخةفي
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ومثلهومثلهومثلهذلكلك:لهفيقال،رلبرضيتفيقولالدنيا،

وعشرةهذالك:فيقول،ربرضيت:الخامسةفيفيقول،ومثله

رب،رضيت:فيقول،عينكولذتنفسكاشتهتماولك،أمثاله

كرامتهمغرستأردتالذيذلك:قال؟منزلةفأعلاهم:]181/ا[قال

علىيخطرولم،أذنولاتسمع،عينترفلمعليها،وختمت،بيدي

قزةمنالماخفىئانفسىتعلمفلا!:اللهكتابفيومصداقهبشر،قلب

.["17/]السجدة(أغين
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والستونالتاسعالباب

الأبوابمنتقدمفيمايذكرلممنثورةفصولفيهجامعبال!وهو

فصل

الجنهأهللسانفي

صالحبنصفوانحدثناهاشمبنالقاسمحدثنا:الدنياأبيابنقال

بنهارونعنالأوزاعيحدثنا،العسقلانيالجراحبنروادحدثني

)1(
لمجيه:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن،رئاب

على،الملكبذراعذراعاستينآدمطولعلىالجنةالجنةأهليدخل"

لسانوعلى،سنةوثلاثينثلابعيسىميلادوعلى،يوسفحسن

.")2(مكحلونمردجردعفيممحمد

أهللسان":قالعباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداودوروى

01")3(عربيالجنة

.")4(عربيالجثةأهللسان":الزهريقال:عقيلقال

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو"رباب":هـ"،،جب"في

)315(.صفيتقدم

)218(.رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

.متروك:عمربنمحمدالواقدي:وفيه

مثله.مرفوعاعباسابنعنوروي

.موضوعحديثوهو)268(،رقمالجنةصفةفينعيمابوأخرجه

في=الدنياأبيوابن)245(،رقم-نعيمروايةالزهدىفيالمباركابنأخرجه
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فصل

والنارالجنةاحتجاجفي

النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن")1("الصحيحينفي

الجبارونيدخلني:هذهفقالتوالجنةالنار"احتجت:قال!لخي!

اللهفقال،والمساكينالضعفاءيدخلني:هذهوقالت،والمتكبرون

أنت:لهذهوقالأشاء،منبكأعذبعذابيأنت:لهذهعزوجل

.ملؤها"منكماواحدةولكل،أشاءمنبكأرحمرحمتي

أوثرت:النارفقالت،والجنةالنار"تحاجت:أخرىروايةوفي

ضعفاءإلآلايدخلنيفمالي:الجنةوقالت،والمتجبرينبالمتكبرين

أرحمرحمتيأنت:للجنةسبحانهاللهفقال.وعجزهموسقطهمالناس

أشاءمنبكأعذبعذابيأنت:للناروقال،عباديمنأشاءمنبك

يضعحتىتمتلىفلاالنارفأما،ملؤهامنكماواحدةولكل،عباديمن

بعض،إلىبعضهاوينزويتمتلىءفهنالك،قطقط:فتقولعليهاقدمه

لهاينشىءعزوجلاللهفإنالجنةوأماأحدا،خلقهمناللهولايظلم

خلقا")2(.

)1(

)2(

221(.)921،رقمالجئةصفة

.الزهريإلىصحيحوسنده

لمسلم.واللفظ)2846(،رقمومسلم)9456(،رقمالبخاري

)2846(.ومسلم)9456(،رقمالبخاري
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فصل

فيهايبقى]238/ب[الجنهأدفي

الناردونخلقالهااللهفينشىءفصل

ع!ي!النبيعنعنهاللهرضيمالكبنانسعن")1("الصحيحينفي

رفييضعحتى(فزليرمنهل):وتقولفيهايلقىجهنم"لاتزال:قال

وكرمك،بعزتكقطقط:وتقول،بعضإلىبعضهافينزويقدمهفيهاالعزة

."الجنةفيسكنهم،خلقالهااللهينشىءحتىفضلالجنةفيولايزال

ينشىءثم،يبقىأناللهشاءماالجنةمن"يبقى:)2(مسلملفظوفي

يشاء".مماخلقالهاسبحانهالله

أبيحديثفي")3(البخاري"صحيحفيوقعالذياللفظوأما

من)هل:فتقولفيهافيلقىيشاء،منللنارينشىء"وأله:هريرة

لفظه،عليهانقلبالرواةبعضمنفغلط03(؛]ق/!(مزلير

يملأألهأخبرسبحانهاللهفإن،يردهالقرآنونمقالصحيحةوالروايات

حجته،عليهقامتمنإلآلايعذبوأله،وأتباعهإبليسمنجهنم

نذير!يأتكللزأخزننهاسأالتمفؤجفيهاألقىكضآ):لىتعاقال،رسلهوكذب

فيولا(9-8/]الملكشئ:(مناللهنزلماوقفنافكذتنانذيرباضاقذبكقالوا

خلقه.منأحداالله

)1(

)2(

)3(

)2848(.رقمومسلم)9496(،رقمالبخاري

)93(.-)2848(رقم

)754-صالغلطهذابيانتقدموقد)1107(،رقم
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فصل

الجنهأهلعلىالنومامتناعفي

المنكدربنمحمدعنالثوريسفيانحديثمنمردويهابنروى

الجنةوأهل،الموتأخوالنوم":لمجيماللهرسولقال:قالجابرعن

.(1(")لاينامون

بنمحمدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىحديثمنالطبرانيوذكر

فقال؟الجئةأهلأينام:فقيللمخيماللهنبيسئل:قالجابرعن،المنكدر

.")2(لاينامونالجئةوأهل،الموتأخو"النوم:لمجيمالنبي

فصل

منهاأعلىدرجةالىدرجةمنالجنةفيوهوالعبدارتقاءفي

بنعاصمعنسلمةبنحمادأنبأنايزيد،حدثنا:أحمدالامامقال

عنه-اللهرضي-هريرةأبيعن]182/أ[صالحأبيعنالنجود،أبي

الجئةفيالصالحللعبدالدرجةليرفعاللهإن":ع!يماللهرسولقال:قال

.)3("لكولدكباستغفار:فيقول؟هذهليألىيارب:فيقول

)1(

)2(

)3(

71(.-ص)07فيتقدم

)6/366(،الكاملفيعديوابن)919(،"الأوسط"فيالطبرانياخرجه

منكر.حديثوهو

=)918(،الجنةصفةفيالدنياأبيوابن)2/905(المسندفيأحمداخرجه
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فصل

عملهيعملوالموانالدرجةفيبهالمؤمنذريةالحاقفي

بهمالحقنالإيمن()1ذرياتهموأتبعناهمآمنوا)واثذين:تعالىقال

رهين(كسببماامرىءكلشيءمنعملهممنالتتهموماذر-ثاتهم)2(

.2[1]الطور/

عباسابنعنجربنبدعنمرةبنروعنقيسرد

المؤمنذريةليرفعالله"إن:!ي!اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضي

)1(

)2(

فيعبدالبروابن)8051(الأوسطفيوالطبراني)0366(،ماجهوابن

وغيرهم..(142)23/التمهيد

والثوري،"فوقفه"عياشبنوابوبكر،"فرفعه"زيدبنحمادورواه-

به.النجودابيبنعاصمعنكلهمغ!"اللهرسولعناثهظنيأكبر:"وقال

المفردالأدبفيوالبخاري)7/78!7(،الكبرىفيالبيهقيأخرجه

.()23/143عبدالبروابن)36(،رقم

فيوعاصم.صالحأبيعنالنجودأبيبنعاصمبهتفردوالحديث

الأصل.فيصدوقوهو،مقالحفظه

رقمالموطأفيمالكعندقولهالمسيببنسعيدعنثبتوقد-

.هريرةأبيعنتلفاهفلعله)578(.

فيكثيرابنالحافظإسنادهوصخحعبدالبر،ابنإسنادهجؤدوالحديث

.والبوصيري،(4952/)تفسيره

الجمهوروقرأهاالعلاء،بنأبوعمروقرأهاذزياتهم()واتبعنماهمقوله

282(.)2/الجزريلابنالنشرانظر.بالإفراد

القراءاتمنوهيويعقوبوابوجعفرعامروابنوابوعمرونافعقراهكذا

2(.50)2/النشر:انظر.المتواترةالعشر
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قرأثم،عينهبهملتقر،العملفيدونهكانواوان،درجتهفيإليه

منألتئهمومآذرئاتهمبهمألحقنابإيمنذرياتهمءامنواوأتبعناهموألذين)

أعطينامماالاباءنقصناما:قالره!بر(ممسببمااقسيكلشئصعلهوقن

.(")1البنين

سالم]923/ب[عنشريكحديثمن""تفسيرهفيمردويهابنوذكر

قالعنهما-اللهرضيعباسابنعنجبيربنسعيدعن،الأفطس

سألالجثةالرجلدخل"إذا:قالع!ير-النبيعنحكا؟اظنه:شريك

عملكأودرجتكيبلغوالمإلهم:فيقال،وولدهوزوجتهأبويهعن

ابنتلاثمبهم)2(بالالحاقفيؤمر،ولهمليعملتقديارب:فيقول

.)3("يةااخرلىإ[12الطور/أ(ذزيهمواتبعنهئمءامنواوالذين)عباس

)1(

)2(

)3(

فيكما)6/147-مردويهوابنالأستار(،كشف)2262-رقمالبزاراخرجه

الكاملفيعديوابن)4/186-187(،الوسيطفيوالواحديالدر(،

وغيرهم.938()7/التنزيلمعالمفيوالبغوي42(،)6/

.نحوهبهعمروعنالزبيعبنقيسطريقمن

الراجحةالرواية"علىوسماعةالثوريوسفيانالحجاجبنشعبةورواه-

عليه.موقوفاعباسابنعنسعيدعنعمروعنكلهمعنه"

الزهدفيوهناد03(،)90رقم002()2/تفسيرهفيعبدالززاقأخرجه

الاثارمشكلشرحفيوالطحاوي)27/24،25(،والطبري)917(،

وغيرهم.(701)3/

وقد،رفعهفيأخطأوهم،قيسوحديث،موقوفالصوابهووهذا

المشكل.فيالطحاويعندكماوموقوفا،تقدمكمامرفوعافرواهفيهاضطرب

به"."بإلحاقهمالطبرانيعندوقعبهم""بالالحاققوله

الصغير-وفي)12248(،رقم044-441()11/الكبيرفيالطبرانيأخرجه
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بهاالمرادهل،الايةهذهفيالذريةفيالمفسروناختلفوقد

.()1أقوالثلاثةعلى؟النوعانأوالكبارأوالصغار

التابعين،الذريةمنحالبإيمن()قولهأنعلىمبنيواختلافهم

المتبوعين.المؤمنينأو

في)2(ذريتهمواتبعتهمامنواوالذينالمعنى:طائفةفقالت*

فيبهمألحقناهمبه،أتوامابمثلالإيمانمنفأتوا،إيمانهم

.الدرجات

فجعل()3(ذرينهم)وانبعنهم:قرأمنقراءةهذاعلىويدل:قالوا

لهم.الاتباعفيالفعل

ومن):قالكما،الكبارعلىالذريةسبحانهاللهأطلقوقد:قالوا

معصحمفنامنذريهمي:وقال84[،الأنعام/1(وسلتمندا!دذريته

فعل!ثاأف!ئغلكنائغدهمئنذريةو!ضا):وقال.3[]الاسراء/(نوح

)1(

)2(

)3(

)064(.رقم)1/382(

".غزوانابنبهتفزد،شريكإلأسالمعنيروه"لم:الطبرانيقال

الحديث.بوضعمتهموهو:غزوانبنعبدالرحمنبنمحمدوفيه

.254()5/واللسان،92(0)6/الكاملانظر

)17/66-67(،والقرطبي)27/24-26(،الطبريتفسيرفيانظرها

)7/388(،والبغوي05-51(،)8/الجوزيوابن381(،)5/والماوردي

.(911-181)5/والشوكاني،272()5/والسمعاني

.""ذر!صلاتهم:"د"في

.ويعقوبعامروابنعمروأبيعداالمتواترةالعشرةالقزاءقراءةوهي
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.العقلاءالكبارقولوهذا[173]الأعراف/!(انمنطلون

يرفعه:عباسابنعنجبيربنسعيدرواهماذلكعلىويدل:قالوا

لتقرالعملفيدونهكانواوان،درجتهإلىالمؤمنذرسلهيرفعالله"إن

،)1(

."عيمهبهم

أعماللهميكنلمولكن،بأعمالهمدخلواألهمعلىيدلفهذا

عنها.عملهمتقاصروان،إياهافبلغهمابائهمدرجةبهايبلغوا

يمكنإنماوهذا،والنيةوالعملالقولهو:فالايمانوأيضا:قالوا

الكبار.من

إليهالمؤمنذريةيجمعسبحانهاللهأن:المعنىفيكون،هذاوعلى

دونهكانواوإن،التبعيةحقيقةهذاإذ،إيمانهبمثلالايمانمنأتواإذا

وهذا،لنعيمهوتكميلا،لعينهإقرارادرجتهإلىاللهرفعهمالايمانفي

تلك)2(يبلغنلموإنتبعا،الدرجةفيمعهع!ي!النبيزوجاتأنكما

بأعمالهن.الدرجة

.الصغارهاهناالذرية:أخرىطائفةوقالت*

الاباء،إيمانفيذرياتهموأتبعناهمامنواوالذين:والمعنى

من،وأحكامهالايمانفي-صغاراكانوا-وانالاباءتتبعوالذرية

وغير،المسلمينقبورفيوالدفن،عليهموالصلاةوالديةالميراب

)1(

)2(

408(.ص)308-تقذم

".يبلغن:"صوابه:بقوله"ا"ناسخوعفق،"يبلغوا"النسخجميعفيوقع
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على()بإيمنقولهويكون،البالغينأحكاممنكانفيماإلا؛ذلك

واتبعناهم:ايالمفعولين،منالحالعلىنصبموضعفيهذا

.الاباءبإيمانذرياتهم

حكملهم)1(البالغينأن:القولهذاصحةعلىويدلقالوا:

تابعينليسوابأنفسهممستقلونفإلهم،والعقابالثوابفيأنفسهم

،والعقابالثوابأحكامولاالدنيا،أحكاممنشيءفيالاباء

البالغين؛:بالذريةالمرادكانولو1024/ب[،بأنفسهملاستقلالهم

أولادويكون،ابائهمدرجةفيكلهمالبالغونالصحابةأولادلكان

القيامة،يومإلىجراوهلم،ابائهمدرجةفيكلهمالبالغينالتابعين

السابقين.درجةفيالاخرونفيكون

الدرجة،فيتبعامعهمجعلهمسبحانهانه،أيضاعليهويدل:قالوا

تبعيا)2(،إيمانهميكنلمبالغينكانواولو،الايمانفيتبعاجعلهمكما

.استقلال1831/ا[إيمانبل

الجنةفيالمنازلجعلسبحانهاللهأنأيضا،عليهويدلقالوا:

سبحانهاللهفإنالأتباعوأما،المستقلينحقفيالأعمالبحسب

.تقدمكما،أعمالهملهمتكنلموان،أهليهمدرجةإلىيرفعهم

لهميكنلموانأهاليهمدرجةفيوالخدمالعينفالحوروأيضا

بلغتهمحيثإلىيرفعونفإنهم،البالغينالمكلفينبخلافعمل

)1(

)2(

.الصوابهووالمثبت"التابعين"،:،هـ""أ،جفي

من"ج".سقطهناإلى"الدرجة"فيقولهمن
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اعمالهم.

علىالذريةتحملانالوجه)1(:الواحديمنهمفرقةوقالتك!

يتبعوالصغير،نفسهبإيمانالأبيتبعالكبيرلأنوالكبار؛الصغار

.الأببإيمانالأب

والابن،والكثيروالواحد،والكبيرالصغيرعلىتقعوالذرية:قالوا

المحشون(الققكقحمقناذرتحغأئاالتموءاية):تعالىقالكما،والأب

وعلى،التبعيالايمانعلىيقعوالايمان،اباءهم:أي41[]يس/

فمخردررقبؤ):قولهالتبعيعلىوقوعهفمن،الكسبيالاختياري

جاز.صغيراأعتقفلو.29[]النساء/(مؤمنم

ابنعن:جبيربنسعيدقال.هذاعلىتدلالسلفوأقوال:قالوا

العمل،فيدونهكانواواندرجتهفيالمومنذريةيرفعاللهإن":عباس

.")3(الآيةهذهقرألمعيولهمبه-
ص،)2(.

لهوتكون،القدملهيكونالرجل":الأيةهذهفيمسعودابنوقال

يبلغوالموان،عينهبهلتقرإليهفيرفعون،الجنةفيدخلالذرية

)1(

)2(

)3(

)4/186(.الوسيطتفسيرهفي

"كذا"بقوله"أ"ناسخعليهوعفق،النسخجميعفيكذا"عيونهم"بهقوله

الحرفين.على

لكتهوالثوريشعبةلفظهذا"عينهبهمالله"ليقرالتخريجمصادرفيوجاء

"."اللهيذكرلم

)408(.صعليهالكلامتقدم
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".دلك.)1(

فييجتمعواأنيحبكانكمالهالله"يجمعهمابومجلز:وقال

الدنيا")2(.

.")3(الجنةالآباءبعملالذريةاللهأدخل":الشعبيوقال

الابناءمندرجةأرفعالاباءكانإن":عباسابنعنالكلبيوقال

اللهرفعالآباءمندرجةارفعالابناءكانوإن،الاباءالىالأبناءاللهرفع

.الأبناء")4(إلىالاباء

منالآباءينقصولمآبائهمأجورمثل"أعطوا:إبراهيموقال

.(شيئا")اجورهم

فمن،كالايتينالقراءتينأنالقولهذاصحةعلىويدك:قالوا

يصخائذينالبالغينحقفيفهذا21[(]الطور/ذزئهم)وائبعئهتم:قرأ

المفجرينمنآلأؤلون)وألشبموت:تعالىقالكماإليهمالفعلنسبة

)واتبعنماهم:قرأومن،[001التوبة/أباخسز(أتبعوهموالذيئوالألضار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عليه.اقفلم

)6/148(.المنثورالدرفيكماتفسيرهفيالمنذرابنأخرجه

صحيح.وسنده26(.-25)27/تفسيرهفيالطبريأخرجه

ابنعنلايثبتوهو)17/67(،نالقر2لأحكامالجامعفيالقرطبيذكره

.عباس

واللفظ)27/26(تفسيرهفيوالطبري)018(،رقمالزهدفيهناداخرجه

صحيح.وسنده.له
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الايمانفياباءهماللهأتبعهمائذينالصغارحقفيفهذا(ذرياتهم

النوعين.علىالقراءتانفدلت،حكما

استواءيلزملئلاأظهربالصغارهاهناالذريةواختصاص:قلت

فإن؛الصغارفيهذامثلولايلزم،الدرجاتفيوالسابقينالمتأخرين

أعلم.والله،درجتهفيمعهوذريتهرجلكلأطفال

فصل

تتكلمالجنةانفي

.والنار")1(الجنةاحتجت":جم!ي!قولهتقدمقد

ثماريوطابت،أنهارياطردتقدربيا:الجنةقالت":وقوله

.")2(بأهليعليئفعجل

اللهأنأخبرت":الطائيسعدعنخالد،أبيبناسماعيلوقال

تكلمي،لها:قالثم،فتزينتتزينيلها:قالالجنةخلقلماتعالى

.")3(عنهرضيتلمنطوبى:فقالت،فتكلمت

طوبى:فقالت،تكلمي:لهاقالالجنةاللهخلقلما":قتادةوقال

)1(

)2(

)3(

)008(.ص

)42-43(.صتقدم
أبيوابن)1524(،رقمالمباركلابنالزهدعلىزوائدهفيالمروزيأخرجه

)91(رقمالجنةصفةفيوأبونعيم)38(،رقمالجئةصفةفيالدنيا

وغيرهم.

صحيح.وسنده
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")1(.للمتقين

خالد،بنهشامحدثنا،عليبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

الله-رضيعباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعن،بقيةحدثنا

فيهاخلقعدنجنةاللهخلق"لماع!ير:اللهرسولقال:قال-عنهما

قالثمبشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينمالا

.")2(المؤمنونأفلحقد:فقالت،تكلمي:لها

فصل

الدواملىحسناتزدادالجنةانفى

بنخالدحدثنا،هشامبنخلفحدثناأحمد:بنعبداللهقال

:قالكعبعن،الحارثبنعبداللهعن،زيادأبيبنيزيدعن،عبدالله

حتىضعفافتزداد،لأهلكطوبى:قالإلاالجنةإلىاللهنظر"ما

أهلها")3(.يدخلها

)1(

)2(

)3(

جذا.ضعيفوسنده)93(،رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

يصح.ولا،أنسحديثمنمسندارويوقد

ص)595-695(.)64(البابفيتقدم

علىالردفيوالدارمي)37(،رقمالجنةصفةفيالدنياأبيابنأخرجه

مطولا،)573(رقمالثريعةفيوالآجريمطولا،)102(رقمالجهمية

)21(.رقمالجئةصفةفيوابونعيم

ضعيف.وهوزياد،أبيبنيزيدعلىومداره

118



فصل

ازواجهنبطلبهنمماأكثرأزواجهنيطلبنالعيناخورأنفي

لامراتهالحوراءوقول،ذلكفيجبلبنمعاذ)1(حديثتقدمقد

.إلينا")2(يفارقكأنفيوشكلاتؤذيه":الدنيافي

علىأعنهاللهم":الحوراءقولفي!يمالنبيعن،عكرمةوحديث

.")3(طاعتكعلىبقلبهوأقبل،دينك

"كان]184/ا[:قالالدارانيسليمانأبيعن،الدنياأبيابنوذكر

فهونزلواإذافكان،مكةإلىلهرفيقمعفخرجيتعبد،بالعراقشاب

أرادفلما،وجائياذاهبارفيقهعليهفصبر،صائمفهوأكلواوإن،يصلي

:قال؟رأيتماإلىهيجكالذيماأخبرنيأخييا:لهقال،يفارقهأن

ذهب،ولبنةفضةمنلبنةوإذا،الجنةقصورمنقصراالنومفيرايت

حوراءوبينهما،ياقوتمنوشرفة،زبرجدمنشرفةإذاالبناءتمفلما

كلمامعهاينثنيفضةمنثوبعليهاشعرها،مرخيةالعينحورمن

طلبك،فيإليهجددتواللهفقد،طلبيفياللهإلىجد:فقالت،تثئت

.طلبها"فيتراهالذيفهذا

قدبمنفكيفحوراء،طلبفي"هذا]242/ب[:سليمانأبوقال

)2(

)3(

"أ".فيليس

ص)512(.

)513(.ص
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منها؟")2(.أكثرهو)1(ماطلب

والنارالجنةبينالموتذبحفي

و!لاغقلةفىالأفروهتمقضىإذالح!غء)وأنذزهو!ؤم:تعالىاللهقال

93(.]مريم/!(يؤمخون

ع!يم:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيوعن

أهليا:فيقال،والنارالجنةبينفيوقفأملحكبثركأنهبالموتيجاء"

هذا،نعم:ويقولونوينظرونفيشرئئون)3(هذا؟تعرفونهل،الجنة

فيشرئبونهذا؟تعرفونهلالنار،أهليا:يقالئم:قال.الموت

ئم:قال،فيذبحبهفيؤمر:قال،الموتهذا،نعم:ويقولونوينظرون

ثم،موتفلاخلودالنارأهلويا،موتفلاخلودالجنةاهليا:يقال

و!لاغقلةفىالأقروهتمقضىإدالحمئشيؤم)وأنذرهو:غ!يماللهرسولقرأ

)4(.عليهمتفق!("يؤمنون

عنهما-اللهرضي-عمرابنحديثمنأيضا(")"الصحيحينوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ماهو".يريدالدنيا"الذيأبيابنعندوقعماهو"طلبقد"بمنقوله

)036(.رقمالجئةصفةفيالدنياأبيابناخرجه

رؤوسهمرافعياعناقهميمذون"يشرئبون::المطالعمن"أ("ناسخقال

".لذلكمتطاولينمتشوفين

)9284(.رقمومسلم)4453(،رقمالبخاري

)0285(.رقمومسلم)6178(،رقمالبخاري
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النارأهلويدخل،الجنةالجنةأهلاللهيدخل":قال!يماللهرسولان

أهلويا،لاموتالجنةأهليا:فيقول،بينهممؤذنيقومثمالنار،

."فيههوفيماخالدكل،لاموتالنار

الجنة،إلىالجنةأهلصار"إذا:عتيهاللهرسولقال:قالوعنه

ثم،والنارالجنةبينيجعلحتىبالموتأتيالنارإلىالنارأهلوصار

،لاموتالنارأهلويا،لاموت:الجنةأهليا:مناديناديثميذبح

إلىحزناالنارأهلويزداد،فرحهمإلىفرحاالجنةأهلفيزداد

.)1(

.حزلهم"

دخلإذا":قالع!يماللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن

الشورعلىفيوقفملببابالموتأتيالنارالناروأهلالجنةالجنةأهل

فيطلعونالجنةأهليا:يقالثمالئار،وأهلالجنةأهلبينالذي

الشفاعة،يرجونمستبشرينفيطلعونالنارأهليا:يقالثم،خائفين

هؤلاء:فيقولونهذا؟تعرفونهلالئار:وأهلالجنةلأهلفيقال

ذبحافيذبحفيضجع،بناوكلالذي،الموتهو،عرفناهقد:وهؤلاء

خلودالنارأهلويا،لاموتخلودالجنةأهليا:يقالثم،السورعلى

)2(
."موت

)1(

)2(

)0285(.رقمومسلم)6182(،رقمالبخاري

رقم)6/481(الكبرىفيوالنسائي)2557(،رقمالترمذيأخرجه

التوحيدفيخزيمةوابن)2/368-936(،المسندفيوأحمد)91156(،

وغيرهم.251(و)123رقم

مطؤلا.فذكرههريرةأبيعنأبيهعنعبدالرحمنبنالعلاءطريقمن

الصحيحة.الرواياتفيترذلم،غريبة"خائفين"لفظة:قلت
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."صحيححسنحديث":وقالوالترمذيالنسائيرواه

ذلك=الفريقينومعاينة،والذبج،والاضجاع،الكبشوهذا

قبيحا،خطأالناسبعضفيهأخطأكماولاتمثيل،لاخيالحقيقة

وهذا.يذبجأنعنفصلالايتجسموالعرض،عرضالموت:وقال

يذبج،كبشصورةالموت]243/ب[منينشىءسبحانهاللهفإنلايصخ

تعالىوالله،ويعاقببهامريممابمعاينةصوراالأعمالمنينشىكما

منوينشىءلها،مادةالأعراضتكونأجساماالأعراضمنينشىء

ومنأعراضا،الأعراضمنسبحانهينشىكمااعراضا،الأجسام

أجساما.الأجسام

بينجمعاولايستلزم،تعالىللربمقدورةممكنةالأربعةفالأقسام

نإ:قالمنتكلفإلىولاحاجة،المحالمنولاشيئا،النقيضين

اللهعلىالفاسدالاستدراكمنكلهفهذا.الموتلملكالذبج

قلةوسببه،ولانقلعقللايوجبهالذيالباطلوالتأويل،ورسوله

.نحوههريرةابيعنسلمةابيعنعمروبنمحمدورواه*

"السور".بدل"الصراطعلى"فيذبح:قاللكنه

وغيرهما.261()2/واحمد)4327(رقمماجهابنأخرجه

قاللكنه؟نحوههريرةابيعنصالحابيعنبهدلةبنعاصمورواه*

423(و)2/377احمداخرجه"السور"بدلوالنار"الجنةبين"فيوقف

.وغيره

والئار"الجئةبين"فيوقفبلفظالخدريوابوسعيدعمربنعبداللهورواه

."السور"بدل

0285(.،)9284رقمومسلم6548(و)0473رقمالبخاريعند
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الحديثلفظأنالقائلهذافظن،كلامهمنع!يمالرسوللمرادالفهم

يذبح.العرضنفسأنعلىيدل

مكانهويصير،ويزول]185/ا[يعدمالعرضأن:اخرغالطوظن

يذبح.جسم

سبحانهاللهوأن،ذكرناهالذيالقولهذاإلىالفريقانيهتدولم

الصحيحفيكما،لهامادهيجعلهاأجساماالأعراضمنينشىءوتعالى

")1(غمامتانكألهماالقيامةيومعمرانوالالبقرة"تجيء:عنه

الحديث.

غمامتين.سبحانهاللهينشئهاالقراءةهيفهذه

مناللهجلالمنتذكرونما"إن:الاخرالحديثفيقولهوكذلك

)2(
لهن،العرشحوليتعاطفن،وتهليله،وتكبيرهوتمجيدهتسبيحه

أحمد.ذكره)3("بصاحبهنيذكرن،النحلكدويدوي

)1(

)2(

)3(

)408(.برقممسلماخرجه

."وتحميده"التخريجومصادر،""جفي

وابن)9038(،رقمماجهوابن271(،و)4/268المسندفيأحمدأخرجه

رقمالدعاءفيوالطبراني)60492،27035(،رقمالمصنففيشيبةابي

الحليةفيوأبونعيم)3236(،رقم)8/991(مسندهفيوالبزار)3916(،

وغيرهم.926()4/

عنابيهعناواخيهعنعبداللهبنعونعنمسلمبنموسىطريقمن

.فذكرهبشيربنالنعمان

وهو=،موسىعنهبهتفردعون،حديثمن"غريب:ابونعيمقال
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يراها:التيللصورةونعيمهالقبرعذابحديثفيقولهوكذلك

.")1(السيىعملكوأنا،الصالحعملكأنا:فيقول؟أنتمن:"فيقول

صورةعملهمنلهأنشأسبحانهاللهولكن؛خياللاحقيقةوهذا

القيامةيومالمؤمنينبينيقسمالذيالنوروهل،قبيحةوصورة،حسنة

)2(،أيديهمبينيسعىنورا،منهسبحانهاللهأنشأ،إيمانهمنفسإلا

تطابقبابمنبهالنصفورود،النصبهيردلملومعقولأمرفهذا

والعقل.السمع

إذاالمؤمن"إن:قال!يماللهنبيانبلغنا:قتادةعنسعيدوقال

فيقول،حسنة)3(وشارةحسنةصورةفيعملهلهصورقبرهمنخرج

عملك،أنا:لهفيقول،الصدقامرألأراكإنيفواللهأنت؟من:له

لهصور،قبرهمنخرجإذاالكافروأما.الجنةإلىوقائدانورالهفيكون

لأراكإنيفواللهأنت؟ما:فيقول،سيئةوشارة،سيئةصورةفيعمله

.النار")4(يدخلهحتىبهفينطلق،أناعملك:لهفيقول،السوءامرأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ذلك)مثل:مجاهدوقال

بالصغير".يعرف،الطحانمسلمبنموسىابوعيسى

.34(-ص)33وراجع،(541-141ص)فيتقدم

.)8(التحريمواية(،)12الحديدايةإلىيشير

كلاالموضعين.في"وبشارة":""جوفي،"إشارة":د"،"بفي

الاسناد.صحيحمرسلوهو)11/8(تفسيرهفيالطبرياخرجه

به".يمشوننورملهميكون"بلفظ)11/98(الطبريأخرجه

مجاهد.عنصحيحوهو
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طيبة،وريج،حسنةصورةفيعملهله"يمثل:جريجابنوقال

:فيقولأنت؟من:لهفيقولخير،بكلويبشرهصاحبهيعارض

قوله:فذلكالجنةيدخلهحتىيديهبيننورالهفيجعل،أناعملك

صورةفيعملهلهيمثلوالكافر9[،]يونس/(بابمغكديهزرئهم)

.النار")2(فييقذفهحتىويلاده)1(صاحبهفيلازم،منتنةوريحسثه!ة

الحسنعن،فضالة]244/ب[بلأالمباركحدثنا:المباركابنوقال

نخنوماالأوكمؤطناالا!بمئتيننخن)افما:الايةهذهذكرأله

الموتبعدهنعيمكلانعلموا":قال58!5[]الصافات/!(بمعذبين

نحنوماالأوكمؤطناالا!بميتيننخن)افمافقالوا:،يقطعهأله

.)3("!(لعظيمانفؤزاالوهذاإن):قالوا،لا:قيل!(بمعذبين

،الموتمنالجنةأهلأمن":كلامهفييقولالرقاشييزيدوكان

طول)4(اللهجوارفيهمفهنا،الأسقاممنوأمنوا،العيشلهمفطاب

.(")لحيتهعلىدموعهتجريحتىيبكيثم،المقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ووقع093(،)3/اللسانانظر:،بجانبهالشيرومعناهالنسخجميعفيكذا

بمعنىوهيالمشذدة،بالزاي"ويلازيو"ط/شاكر()15/28-الطبريعند

والملازمة.المقارنة

98(.1/)1الطبرياخرجه

فيحاتمأبيوابن)278(،رقم-نعيمرواية-الزهدفيالمباركابنأخرجه

.المنثور(الدر52-1)5/تفسيره

صحيح.وسنده

"ب!.فيليس

)32/73(.الكمالتهذيبفيالمزيذكره
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فصل

دائمةفهيالذكرعبادةالاالجنهفيالمباداتارتفاعفي

اللهرضي-عبداللهبنجابرحديثمن")1(صحيحه"فيمسلمروى

ولا،ويشربونفيهاالجنةأهل"يأكل:قالع!يوالنبيأنعنهما-

جشاءذلكطعامهمويكون،يبولونولا،يتغوطونولايمتخطون

يلهمونكماوالحمدالتسبيحيلهمون،المسلشكرشحورشحا

".النفس

منالمثناةبالتاء(")2(تلهمونكماوالتكبير"التسبيحروايةوفي

أنتمتلهمونكما،الأنفاسمعيجريوتحميدهمتسبيحهم:أي،فوق

النفس.

فصل

الدنيادارفيبينهمكانماالجنهأهلتذاكرفي

كاناقفنهثملرقال!لونيتسابعضعكبغضهمفأقي):تعالىقال

.عليها)3(الكلامتقدموقد،الايات5[051/]الصافات!(قرلنلى

أقلنافىقبل!ناإناقالوا!ي!ساءلونبغضعكبغضهغوأقبل):وقال

.[72-52]الطور/!(ألئممومصعذابووقعناعلناألئهفمف!مشفقين

)1(

)2(

)3(

-)91(.)18(-)2835(رقم

)2835(.)02(-

-563(.562)ص/في
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عن،الحسنعن،صبيحبنالربيعحديثمنالدنياأبيابنوذكر

الاخوانفيشتاققال)1(:،الجنةالجنةأهلدخل"إذا:يرفعهأنس

إلىهذاوسريرهذا،سريرإلىهذاسريرفيسير،بعضإلىبعضهم

فيقولهذا،ويتكىهذا،فيتكىجميعايجتمعاحتىهذا،سرير

كذايومنعم:صاحبهفيقوللنا؟اللهغفرمتىتعلم:لصاحبهأحدهما

.لنا")2(فغفراللهفدعونا،وكذاكذا]186/ا[موضعفي،وكذا

فيعليهميشكلكانفيمافتذاكرهم،بينهمماكانتذاكرواوإذا

أولى=الأحاديثوصحة،والسنةالقرانوفهم،العلممسائلمنالدنيا

والشرابالطعاممنألدذلكفيالدنيافيالمذاكرةفإن،وأحرى

أهلبهايختصلذةوهذه،لذةاعظمالجنةفيذلكفتذاكر،والجماع

.المستعانوالله.عداهممنعلىبهاويتميزون،العلم

)1(

)2(

النسخ.جميعمنسقط

لايثبت.وهو،)566(صعليهالكلامتقدم
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السبعونالباب

غيرهدونالبشرىلهذهالمستحقذكرفي

تجرىجنمخالنمانالضنلختوصعملواءامنوألذيىاوب!ثتر):تعالىقال

.[52/]البقرةلانهر(اتختهامن

هتمولاعلئهضخوئلااللهأولاإت)ألا:تعالىوقال

لديخااالحيؤةفىألبشرىلهص!يتقوتو!الؤامنواءالذجمتا!ئحزنوت

]يونس/!(العظيصالفؤزهوذلثأللهل!دتلئذيللاالأخرةوف

)62-64.

علئهوتتترلاشئقمواثمأدلهرشاقالواالذجمتإن):تعالىوقال

كنتصالتىيالجنةوأبتشروا24/ب[تحزلؤا]هولاتخافواألاا!س!ه

03[.]فصلت/!(لؤعدوت

أحسه7فيئبعونالقوليستتمعونالذين!عباد)فبمثر:تعالىوقال

.(71،1مر/لزا]!(لنبألاأؤلواهئموأؤل!كألئهوهدلهمالذينأوليهك

وأنفسهتمبأتوالئماللهسبيلفىوجفدوأوهاجروأءامنواالذين):تعالىوقال

ورضحونمنهبرخمؤربهويبمثرهئم!الفابزونوواولبهكاللهعنددرجةأغظم

اجز5،عندأدهإنابذأفيهاخلدلى5مقيزنعيصفجهافئموجنمتى

.2-22(0]التوبة/!(عظيص

رؤضاتفىالصخلختوعملواءامنوا)والذين:تعالىوقال
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يبمئئرالذىذلك!اكبيرالفضلهولكذرهمعنديشآءونفاالمائضاب

.22-23[/]الشورى(الصلحتوعملواءامنواالذينعبادهالنه

فبمثؤبالغيتبالزخمقالذتحروخشىأتبعمنشذرإفما!:تعالىوقال

.[11]يس/!(!ريووأتجربمغفرقر

وفذيرا!ومبمثراشههاأزسقتكإناالنىيأيها):تعالىوقال

فضلأاللهفنالمبأنالمؤمنينوبمثر!منيماوسراجاءبإذنهالئهإلىوداعيا

.[44-57/]الأحزاب!(كبيرا

عندأخيآ4بلأفوتااللهسبيلفىقتلواالذينتحسبنولا):تعالىوقال

يئحقوالغبألذينففحاهءويستتشوونمناللهءاتحهملهما!فزحينينزقونرئهغ

منبنعمؤيصئتتشرون!!يخزنوتهتمولاعلخغألاضؤفضلفهخمنجهم

.[117-961/عمران]آل(!()1لموميناأتجريضيعلااللهوأنوفضلالله

وأمولهمأنفسهؤأئمؤمنينمفأشزىأدئه)!ان:تعالىوقال

الخووغاويفنلوتفيقنلونافهسبيلفىيمنلوتالجنةلهصيأت

الدهمفءلهعقدأوتومنانوالفؤنجيلوأقيألئؤرلةفحفا

]التوبة/!(المحظيصائفؤزهووذلثبةءباشغالذىببيعكمفاشتتمثروا

111].

الأفولقنونقيموالجوعالحؤفمنبمثئ:ولننلونكم):تعالىوقال

لئهإئاقالوآمصيبهأصبتهمإذاالذين!الضبرفيوبثئروافمزتوالأنفس

فقط.،د"من"ب)171(رقماية)1(
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!كل
هموأولبكورخمةرئهمئن!لوتعينهغأؤلبهك!رصون!فيوابا

.[11-5557/]البقرة!(المفتدون

(!اتمؤضمنين!لمثترقىيمبوفنحآلئهمنن!رمحبرنهاوأخرى):تعالىوقال

.13[]الصف/

.[133/عمران]ال!(للشقينأعدت):الجنةفيوقال

.[12]الحديد/ورسله!باللهءامنوالفذلفأعذت):لوقا

(!ففلااتفردؤسجنتالتمكانتالضخلحتوعلواءامنواائذينإن):وقال

.[701/]الكهف

يرثونآلذيف):قولهإلى!(ائمؤمنونافلحقد):تعالىوقال

.[1-11/]المؤمنون!(خلدونفيهاهتمآئفزدؤس

اياتعشرعليئأنزلتقد":قال!ممالنبيانوغيرهالمسند""وفي

العشرختمحتى!(ائمؤمنونقذأفلح)قرأثم،الجنةدخلأقامهنمن

.(1)"لاياتا

رقموالترمذي)3806(،المصنففيوعبدالرزاق34(،)1/احمداخرجه)1(

الكبرىفيوالنسائي(،المنتخب)15-مسندهفيحميدبنوعبد)3173(،

والحاكم046(،)4/الضعفاءفيوالعقيلي)9143(،رقم045()1/

)1376(،رقم)5/177(السنةشرحفيوالبغوي)9347(،رقم425()2/

وغيرهم.175()7/الكاملفيعديوابن

يزيدبنيونسعليئاملىقالسليمبنيونسعنعبدالرزاقطريقمن

=الخطاببنعمرعنالقاريعبدبنعبدالرحمنعنعروةعنالزهريعن
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اللهأعذ):قولهإلى(والمح!لمتالمح!بإن):تعالىوقال

.ب[]35/246[/]الأحزابعظيما!(وأتجرامغفقالم

ألشبحوتألجمدوتاتعندوتاقيبوت!و:تعالىوقال

عنوأفاهوتبالمفروفالأمروناالئنجدوتالز!عوت

.[211/]التوبة!(وبممثرأئمومنينأددهلحدودوالجيطونمز

.[63/]مريم!(تقياكانعبادنامنمنلؤرثالقالجنةتئكم!:تعالىوقال

عيضهاوجنؤزئجخمنمغفرهإكوصسارعوا!و!:تعالىوقال

والصراالسراءفىينفقونالذلين!للشقينأعدتوالأزضالشمؤت

المخسنين!يحبواللهالئاسعنواثعافيهىالغي!والظمين

ومنبذفأشتغفروااددهدكرواأذفسهمظدواأؤفحسبفعدوا)ذاوالذلى

أؤلنك!يعدوتوهتمفعلوأماعكيصرواولخاللهإ،الذنوبيغفر

ولغمفيهأالأنهرخلدلىتحتهامنتخرىوجنتربهخحمتمغفئجزاؤهم

.[136-133/عمران]ال!(ألعملدأجر

.زيادةأولهوفي-فذكره

.البغويوحشنه،الحاكمإسنادهصححوالحديث

لايعرف،مجهولوهو،الصنعانيسليمبنيونسعلىمدارهوالحديث

كماقالمنكروالحديث،عبدالرزاقفيهتكلمبل،الحديثهذافيإلا

والذهبي.عديوابنمعينوابنوالعقيليأبوحاتمفيهوتكفم،النسائي

وتهذيب)7/175(،والكامل)2/81(،حاتمأبيابنعللانظر:

)32/905(.الكمال

يزيدبن"يونسولايذكراحيانا،الحديثهذايرويعبدالرزاقكان:تنبيه

وغيرهما.حميدبنوعبد،المصنفكمافيالأيلي"
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أليم!عذابمنئنجي!تجزةعكأدل!هلءامنواالذينيأيها):رىالىوقال

بهنمإنضيزلكؤذلكووأنفسكنمبأموصلكواللهسبيلقوتجهدونورشودباللهلومون

.[1-013]الصف/!(ائمومينو!ثر):قولهإلى!(ئغالون

[64/الرحمنأ!(جننانرم!مقامضافوصلمن):لىتعالوقا

هىألجئة!فإناالوئعنألئقسرئهءونهىمقامضافمنوأما):تعالىلوقا

.[14-04/تزعالناا]!(تمآوئا

،وتقوى،إيمان:قواعدثلابعلىمداره،كثيرالقرانفيوهذا

أهلهمالثلاثةالأصولهذهفأهل.السنةموافقةعلىللهخالصوعمل

القرآنبشاراتدارتوعليها،الخلقسائرمنعداهممندونالبشرى

الله،طاعةفيإخلاص؟اصلينفيتجتمعوهيجميعها،والسنة

ويمنعونيراؤونالذينفييجتمعوضدها،خلقهإلىواحسان

سبحأنهالربموافقةوهي،واحدةخصلةإلىويرجع،الماعون

وباطناظاهراالقدوةبتحقيقإلاذلكإلىطريقولا،محابهفيوتعالى

5!يم.اللهبرسول

وسبعون"بضع:فهي،الأصلهذاتفاصيلهيالتيالأعمالوأما

")1(،الطريقعنالأذىإماطهوادناها،الااللهلاإلهقولأعلاها:شعبة

فيالرسولتصديقإلىمرجعهاالتيالشعبسائرالشعبتينهاتينوبين

كالايمان،واستحباباإيجابابهأمرماجميعفيوطاعته،بهأخبرماكل

)35(.رقمصحيحهفيمسلماخرجه)1(
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غيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنوأفعالهوصفاتهالرببأسماء

هوالذيللهالحمد":اللهرحمهالشافعيقالكمابل،تمثيلولاتكييف

")1(.خلقهبهيصفهماوفوق،نفسهبهوصفكما

،نقولكالذيالحمدلكاللهم"ع!يرالنبيقولمنهذاأخذوكأله

.")2(نقولمماوخيرا

والحديثالسنةأهل)3(مقالاتجملةالكتابأولفيذكرناوقد

نحكيونحن،عنهمالأشعريحكاهكماعليها،أجمعواالتي

في،بلفظهعنهم-أحمدالامامصاحب-حربحكاهكما،اجماعهم

.(4)المشهورة"ئلهمسا"

.()1صله"الرسالة"كتاب:انظر)1(

)2841(،رقمصحيحهفيخزيمةوابن)0352(،برقمالترمذيأخرجه)2(

)874(الدعاءفيوالطبراني،لهمواللفظ)62(رقمالدعاءفيوالمحاملي

)51(.رقمالحجةذيعشروفضل

ابيبنعليعنحصينبنخليفةعنالأغرعنالربيعبنقيسطريقمن

مطولا.فذكرهطالب

إسنادهوليس،الوجههذامنغريبحديث"هذا:الترمذيقال

".بالقوي

الخبرفيليسانه؛إلأولاأخالالخبرثبت.إن..":خزيمةابنوقال

جهةمنثابئايكنلموإنالخبر،هذافخرجنادعاء،هوصمائماحكم،

".وغيرهالموقفعلىبهيدعوأنمباحالدعاءهذاإذ،النقل

ص)26(.وراجع.أصوبوالمثبت"،"مقالة:،هـ"في"ا،ج)3(

361(.)354-ص)4(

826



المتمسكينالسنةوأهل،الأثروأصحاب،العلمأهلمذهبهذا"

هذا،يومناإلى!ي!النبيأصحابلدن]247/ب[منبهمالمقتدى،بها

فمن،وغيرهموالشامالحجازأهلعلماءمنأدركتمنوأدركت

فهوقائلها،عابأوفيها،طعنأوالمذاهبهذهمنشيئاخالف

وسبيلالسنةمنهجعنزائل،الجماعةعنخارجمبتدعمخالف

الحق.

وعبداللهمخلد،بنإبراهيمبنواسحاقأحمدمذهبوهو:قال

وأخذناجالسناممنوغيرهم،منصوربنوسعيد،الحميديالزبيرابن

قولهم:منفكان،العلمعنهم

يزيدوالايمان،بالسنةوتمشكوييةوعملقولالايمان"أن

إلماشكا)1(،الاستثناءلايكونأنغيرالايمانفيويستثنى،وينقص

فإلهأنت؟أمؤمن:الرجلسئلفإذاالعلماء.عندماضيةسئةهي

باللهامنت:يقولأوأرجو،مؤمنأو؟اللهشاءإنمؤمنأنا:يقول

ورسله.وكتبهوملائكته

نازعمومنء،مرجىفهو؛عملبلاقولالايمانأنزعمومن

الايمانانزعمومن.ءمرجيفهو؛شرائعوالأعمالالقولهوالايمان

فيالاستثناءيرلمومن،المرجئةبقولقالفقد،ولاينقصيزيد

والملائكةجبريلكإيمانإيمانهأنزعمومنء،مرجىفهو؛الايمان

المطبوعفيليسشكا"الاستثناءلايكونأنغيرالايمانفي"وششثني:قوله)1(

.حربمسائلمن
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بها؛يتكلملموإنالقلبفيتقع)1(المعرفةأنزعمومن.ءمرجىفهو

)2(
.ءمرجىلمحهو

وحلوه،وباطنهوظاهره،وكثيرهوقليله،وشرهخيرهوالقدر

منواخره-وأوله،وسيئهوحسنه]188/ا[،ومكروههومحبوبه،ومره

أحايعدولا،عليهمقدرهوقدر،عبادهعلىقضاهقضاء،عزوجلالله

صائرونكلهمهمبل،قضاؤهيجاوزهولاعزوجلالله)3(مشيةمنهم

ربناجلمنهعدلوهو)4(،عليهمقدرفيماواقعون،لهماخلقهمإلى

وعز.

المالوأكل،النفسوقتلالخمر،وشرب،والسرقةوالزنى

من،اللهمنوقدر)6(اللهبقضاءكلهاوالمعاصي()والشرك،الحرام

البالغةالحجةللهبل،حجةاللهعلى)7(الخلقمنلأحديكونأنغير

.[23]الأنبياء/!(لمحئلوتوهئميفعلعالمجمئللا)خلقهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حرب""مسائلمنوالمطبوعة"د"،حاشيةعلىونسخةفي"هـ"،وقع

"تنفع".

اللهعندمؤمنائهزعم"ومنبعدهوجاء"جهمي"،المسائلمنالمطبوعةفي

جميعفيهذا.وليسوأقبحه"المرجئةقولأشنعمنفهذاالايمانمستكمل

النسخ.

".مشيئة"عن:"هـ"في

".محالة"لا:"عليهم"بعدالمسائلمنالمطبوعةزادت

جميغا".والذنوببالله"والشركالمسائلمنالمطبوعةفيوقع

المسائل.منالمطبوعةفيليس

المسائل.منالمطبوعةفيليس"الخلق"منقوله
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إبليسمنعلمقد،منهبمشيئةخلقهفيماضعزوجلاللهوعلم

تقومأنإلىوتعالىتباركعصيلدنمنعصاهممن-غيرهومن

لها.وخلقهمالمعصية-الساعة

خلق)1(لمايعملفكل،لهاوخلقهمالطاعةأهلمنالطاعةوعلم

ومشيئته،اللهقدرمنهمأحدلايعدو)2(،عليهقضىماإلىوصائر،له

يريد.لماالفعالوالله

والطاعة،الخيرعصوهالذينلعبادهشاءسبحانهاللهأنزعمومن

مشيئتهم=علىفعملوا،والمعصيةالشرلأنفسهمشاءواالعبادوأن

افتراءوأي،وتعالىتباركاللهمشيئةمنأغلبالعبادمشيئةأنزعمفقد

.هذا؟!)3(من]248/ب[اللهعلىأكبر

حملتالمرأةهذهأرأبت:لهقيلبقدر،ليسالزنىانزعمومن

الولد،هذايخلقأنعزوجلاللهشاءهلبولد،وجاءت،الزنىمن

خالقا،اللهمعأنزعمفقدلا،:قالفإن؟علمهسابقفيمضىوهل

.صراحا)4(الشركوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

له"."بمايخلقالمسائلمنالمطبوعةفيوقع"لماخلق"قوله

منه"."وعلم:وهيزيادةهناالمسائلمنالمطبوعةفيجاء

إلىصائراالخلقمنأحداانزعم"ومنزيادةالمسائلمنالمطبوعةفىجاء

وكذباللهعلىإفكوهذا،خلقهعناللهقدرهنفىفقدله،ماخلقغير

".عليه

يضارعقول"وهذاالمسائلمنالمطبوعةفيوقعصراحا"الشرك"وهذاقوله

".هوالشركبل،الشرك
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ليسالحرامالمالوأكلالخمر،وشرب،السرقةأنزعمومن

رزقيأكلأنعلىقادرالانسانهذاأنزعمفقدوقدر)1(،بقضاء

)3(اللهقضىالذيرزقهأكلبل)2(،المجوسيةقولصراحوهذا،غيره

أكله.الذيالوجهمنيأكلهأن

أنزعمفقد،عزوجلاللهمنبقدرليسالنفسقتلأنزعمومن

اللهبقضاءذلكبلهذا؟منأوضجكفروأي،أجلهبغيرماتالمقتول

منجرىوما،فيهموتدبيره،خلقهفي(منه)عدلوذلك)4(،عزوجل

يريد.مايفعلالذيالحقالعدلوهو)6(،فيهمعلمهسابق

الضغرعلىوالمشيئةبالقدرالاقرارلزمهبالعلمأقرومن

والقماءة)7(.

ولا،عملهلذنبالنارفيألهالقبلةأهلمنأحدعلىنشهدولا

جاء،كما[الحديث]فيروىحديثفيذلكيكونأنإلا،أتاهالكبيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".اللهمن"وقدرالمسائلمنالمطبوعةفي

"وهذاالمسائلمنالمطبوعةفيجاء"،المجوسيةقولصراح"وهذاقوله

".والنصرانيةالمجوسيةقوليضارعالقول

له"."اللهالمسائلمنالمطبوعةفي

وقدر".عزوجلاللهمنبقضاء.."المسائلمنالمطبوعةفي

منه".4عد"وذلكبدل"بمشيئتهذلك"وكلالمسائلفي

"لهم".المسائلفي

،الهاديالمضل،الئافعالضار"واللهإضافة"والقماءة"بعدالمسائلفيجاء

".الخالقينأحسناللهفتبارك

134(.)1/اللسان.والحقارةالصغربمعنى:والقماءة
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ولا،عملهبصالحالجنةفيأنهلأحدنشهدولا،الشهادةننص)1(ولا

جاءكما[الحديث]فيروى،حديثذلكفييكونأنإلا)2(أتاهبخير

.الشهادةننص)3(ولا،رويماعلى

الناسمنلأحدليس،اثنانالناسمنبقيماقريشفيوالخلافة

قيامإلىبهالغيرهميقرولا،عليهميخرجولافيها،ينازعهمان

الساعة.

جائر،جورلايبطله،فجرواأوبرواالأئمةمعقائمماضوالجهاد

.عادلعدلولا

عدولابرريكونوالموان،السلطانمعوالحجوالعيدينوالجمعة

.أتقياء

عدلوا)4(إليهموالغنائموالفيءوالأعشاروالخراجالصدقاتودفع

)1(

)2(

)3(

)4(

حديث"في:المسائلفيجاءننص"ولاجاء،كماحديث"في:قوله

كما61لهويعلم،ويقبلبهويصدق،رويماعلىجاءكماالحديثفيروى

المسائل.منالمعقوفتينبينماوجميعولاينصب"،جاء،

."يهاتىاولخيبرعمله"لصلاحالمسائلفي"اتاهولابخير،عملهبصالح":قوله

الحديث"فيروىالمسائلفيجاء"الشهادةولاننصمارويعلىجاء"كما:قوله

"،الشهادةولاينصب،جاءكماأنهويعلمويقبلبهيصدق،مارويعلىجاءكما

."ولاننص"بدل"ولانص"""جوفي،"وننص"هـ"،"افيوجاء

علىنشهدولا:معناه،عليهالمشهودهو"ننص"لفظ:الاسلامشيخفال

المرسلةالصواعقمختصر..جاء.كماانهنعلم:قالفقدوالاالمعئن؛

048(.)ص/

الأمراء".إلى"والغنيمةالمسائلفيوجاء"إليهم"والغنائم:قوله
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.جاروااوفيها

طاعته،منيدالاننزعأمركم)1(،عزوجلاللهولاهلمنوالانقياد

نخرحولاومخرجا،فرجالكاللهيجعلحتى،بسيفعليهولاتخرح

فهوذلكفعلفمن،بيعتهننكتولا،ونطيعونسمع،السلطانعلى

للجماعة.مفارق)2(مخالفمبتدع

البتة،تطيعهأنلكفليس،معصيةللههوبأمرالسلطانأمركوان

حقه.تمنعهولا،عليهتخرحانلكوليس

فقدمابتليتفإنلزومها،واجبماضيةسنةالفتنةفيوالامساك

اكففولكن،لسانولابيدالفتنةعلىتعنولا،دينكدون)3(نفسك

المعين.والله،وهواكولسانكيدك

مننخرجهولا،بذنبمنهماحدانكفرفلا،القبلةاهلعنوالكف

كما[الحديث]فيروىحديثذلكفييكونانإلا؛بعملالاسلام

تركنحو:رويكماألهونعلمونقبلهفنصدقه،رويوكماجاء،

صاحبهاينسببدعةيبتدعأو،ذلكأشبهوما،الخمروشرب،الصلاة

ولاذلك)4(فاتبع،الاسلاممن]918/ا[والخروحالكفر،إلى

)5(
]924/ب[.وزه.-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"بسيف"."يدا"بدل"و"بسيفك"يدك":فيهوجاء"،أمرك"المسائلفي

"مخارق".المسائلفي

".ومالك"نفسكالمسائلفي

ذلك".فيالأثر"واتبعالمسائلفيجاءذلك"فاتبع":قوله

-ماتمنعلىالصلاةولا،البدعأهلخلفالملاةأحب"ولاالمسائلفي
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أكذبوهو،ارتيابولاذلكفيلاشكخارجالدجالوالأعور

الكاذبين.

وعن)1([،نبيه]وعن،دينهعنالعبديسأل،حقالقبروعذاب

.النار)2(وعنالجنةوعن،ربه

.الثباتاللهنسأل.القبر)3(فتاناوهما،حقونكيرومنكر

منه.بهايشربونانيةوله،أمتهتردهحوض،حقلمج!محمدوحوض

والجنة،عليهالناسويمر،جهنمسواءعلىيوضع،حقوالصراط

ذلك.وراءمن

نأاللهشاءكما،والسيئاتالحسناتبهتوزن،حقوالميزان

.توزن

فيهينفخثم،الخلقفيموتإسرافيلفيهينفخحق،والصور

والثواب،القضاء)4(وفصل،للحسابالعالمينلربفيقومونالأخرى

.والناروالجنة،والعقاب

فيهسبقلماالعباد،أعمالمنهيستنسخ]حق[،المحفوظواللوح

)1(

)2(

)3(

)4(

".منهم

المسائل.منالمعقوفتينمابين

الجتةمنمقعده"ويرىالمسائلفيجاءالتار"وعنالجثة"وعن:قوله

.والنار"

"القبور".المسائلفي

المسائل.فيلي!
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.والقضاءالمقاديرمن

الذكر.فيوأحصاه،شيءكلمقاديربهاللهكتبحقوالقلم

إلىيصيرونفلا،قومفيقوميشفع،حقالقيامةيوموالشفاعة

ثم،اللهماشاءفيهاولبثوادخلوهامابعدالئارمنقومويخرجالنار،

الشركأهلوهمأبدا،فيهايخلدونوقومالئار)1(،منيخرجهم

عزوجل.باللهوالكفروالجحود،والتكذيب

وماالجنةخلقتوقد،والنارالجنةبينالقيامةيومالموتويذبح

الخلقوخلق،عزوجلاللهخلقهمافيها،وماالناروخلقتفيها،

.أبدافيهمامايفنىولايفنيانولا،لهما

إلاهالكشئء)ص:عزوجلاللهبقولزنديقاومبتدعاحتجفإن

ص!صصء
.)2(القرانمتشابهمنهذاوبنحو88[،]القصص/!وجهي

والجنة،هالكوالهلاكالفناءعليهكتبمماشيءكل:لهقيل)3(

منلاالآخرةمنوهما،للهلاكولاللفناء،لاللبقاءخلقهماوالنار

الدنيا.

ولاأبدا؟،النفخةعندولا،الساعةقيامعنديمتنلاالعينوالحور

.الموتعليهنيكتبولم،للفناءلاللبقاءخلقهنعزوجلاللهلأن

)1(

)2(

)3(

النار".إلى"من"...فيهاولبثوا"جملةبدل"الشافعين"بشفاعةالمسائلفي

المسائل.فيليس"القرآنمتشابه"منقوله

اصح.وهو"فقل"المسائلوفي،"قل""أ"حاشيةعلىنسخةفي
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السبيل.سواءعنضل)1(مبتدعفهوهذاخلافقالفمن

بعضهاأرضينوسبع،بعضفوقبعضهاسماواتسبعوخلق

خمس)2(مسيرةالدنياالسماءإلىالعلياالأرضوبين،بعضمنأسفل

فوقوالماء،عاممئةخمسمسيرةسماءإلىسماءكلوبين،عاممئة

واللهالماء،فوقوجلعزالرحمنوعرش،السابعةالعلياالسماء

فيمايعلموهو،قدميهموضعوالكرسي،العرشعلىعزوجل

فيوما،الثرىتحتومابينهما)3(،وماالسبعوالأرضينالسماوات

ومسقط،نباتوكلزرعوكل،وشجرةشعرةكلومنبت،البحرقعر

،والترابوالحصىالرملوعدد)4(،كلمةكلوعدد،ورقةكل

)6(،وأنفاسهموكلامهم،واثارهمالعبادوأعمال(،)الجبالومثاقيل

شيء.ذلكمنعليهيخفىلاشيء،كلويعلم

ونورنارمنحجبودونه،السابعةالسماءفوقالعرشعلىوهو

به.أعلمهووما،وظلمة

منإلئهأقربونحق):عزوجلاللهبقول)7(ومخالفمبتدعاحتجف!ن

نخوىمن]025/ب[ي!وتما):تعالىوبقوله.[16]ق/ائورلد(حتل

وقد".،مخالف"إضافةالمسائلفيجاء)1(

والمسائل.هـ"،د،،جب"من)2(

"ومابينهما".بدلوماتحتهن""ومابينهنالمسائلفي)3(

كله"."ذلك:المسائلفيجاء"كلمة"كل:قوله)4(

الأمطار".وقطر"إضافةالمسائلفي)5(

".صدورهمبهوماتوسوس،"وتمتمتهمإضافةالمسائلفي)6(

"أوزنديق".إضافةالمسائلفي)7(
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.7[/المجادلةأ(؟نوامامعهؤائنهولاا):قولهلىإهورابعهؤ(لااثنثة

.القرآنمتشابهمنهذاونحو

فوقالعرشعلىعزوجلاللهلأن؛العلمبذلكيعنيإلما:فقل

منلايخلو،خلقهمنبائنوهو،كلهذلكيعلم،العلياالسابعةالسماء

.مكانعلمه

علىعزوجلوالله،يحملونهحملةوللعرش،عرشعزوجلولله

.(حيد)1رد،يزس

جواد،لايجهلعليم،لايرتاببصيرلايشكسميععزوجلوالله

لايغفل،)2(قريبولايسهو،لاينسىحفيظ،لايعجلحليم،لايبخل

)3(
ويبغض،ويكرهويحب،ويفرحويضحك،ويبسطوينظرويتكلم

ويمنع،ويعطيويغفر،ور،ويرحمويسخط،ويصسوزس

)1(

)2(

)3(

خطأ،وكفهحذ"له"وليسالنسخباقيوفيجسد"،له"وليس"أ"في

عرشهعلىواللهبحذه،اعلم"اللهإضافةوفيهاالمسائلمنوالتصويب

".عزذكره

زيد،بنوحمادالمبارككابن:السلفمنجماعةبهقالللهالحدوإثبات

إثباتفيرسالةالدشتيألفبل،وغيرهمراهويهبنوإسحاقأحمدوالامام

-58(.)57صالمريسيبشرعلىالدارمينقضوانظر.للهالحد

".رقيب"المسائلفي

"."ويتحركإضافةالمسائلفي

وعدمه.إطلاقهحيثمنكلام"الحركة"لفظةوفي

ومجموع)162-164(،صالمريسيبشرعلىالذارمينقضانظر

257،25(.)2/المرسلةالصواعقومختصر427(و)16/423الفتاوى
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وهوكمثطهءلثفليس)يشاءكيفالدنياالسماءإلىليلةكلوينزل

أصابعمنإصبعينبينالعبادوقلوب[11/]الشورى!(ألبصيرألسميح

علىبيدهادموخلقأراد،ماويوعيها)1(يشاء،كيفيقلبهاالرحمن

كفه)3(،فيالقيامةيوم)2(والأرض]091/أ[والسماوات،صورته

إلىوينظر،بيدهالنارمنقوماويخرح،فتنزويالنارفيقدمهويضع

عليه()ويعرض،لهمويتجلىفيكرمهم)4(ويرونه،الجنةاهلوجهه

عزوجل.غيرهذلكلايلي،بنفسهحسابهمويتولى،القيامةيومالعباد

القرانانزعمفمن،بمخلوقليسبهتكلماللهكلاموالقران

فلم،ووقفادنهكلامالقرانانزعمومنكافر،جهميفهومخلوق

نازعمومن)6(،الأولالقولمنأخبثفهو،بمخلوقليس:يقل

.جهمي)7(فهواللهكلاموالقرانمخلوقةلهوتلاوتناألفاظنا

إلىيدهمنالتوراةوناوله)8(،إليهمنه:تكليماموسىاللهوكلم

.متكلما)9(عزوجلاللهيزلولم،يده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"ب":"ويعيها".في

.""والأرضونالمسائلفي

.""وقبضتهإضافةالمسائلفي

"."ويزورونهالمسائلفي

".ويعرض،فيعطيهم"لهمالمسائلفي

.قولأ"وأخبث،الأؤلمنأكفر"المسائلفي،"الأؤلالقولمن"فهوأخبث:قوله

".مثلهمفهو...يكفرهملمومن،مبتدعخبيث"جهميالمسائلفي

المسائل.فيليس"إليه"تكليمامنه:قوله

".الخالقينأحسناللهفتباركعالما،"متكلماالمسائلفي
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ليسممامنامهفيصاحبهارأىإذاحقوهي،اللهمنوالرؤيا

أصلعلىالعالموأولها)1(فيها،وصدقعالمعلىفقصهاضغثما،

كانتوقد،حقحينئذتأويلها)2(فالرؤيا،يحرفولمالصحيحتأويلها

الرؤيا،فييطعنممنأجهلجاهلفأفيوحيا،الأنبياءمنالرؤيا

لايرىالقولهذا:قالمنأنوبلغنيبشيء؟ليستألهاويزعم

المؤمنرؤياإن":ع!يمالنبيعنرويوقد)3(،الاحتلاممنالاغتسال

منالرؤيا"إن:وقال")4(.عبدهالرببهيكلمكلام

)1(

)2(

)3(

)4(

المسائل.منوالمثبت،"تأولها"النسخجميعفي

تأويلها".الرؤيا،فييحزف"ولم:"هـ"في

المسائل.فيليس"الاحتلام"إلى"وبلغني"قولهمن

نوادرفيالترمذيوالحكيم)486(،رقمالسنةفيعاصمابيابناخرجه

فيكماوالطبراني)432(،صمسائلهفيوحربق/ب(،)701الأصول

وغيرهم.(174)7/المجمع

.فذكرهعبادةعنالزبيربنحمزةعنميمونبنجنيدطريقمن

فيوتعالىتباركربهالعبدبهيكلمكلاممنالمؤمن"رؤياولفظه

".المنام

".أعرفهلممن"وفيه:الهيثميقالولهذا،مجهولانوحمزةوجنيد

.354()12/الفتحوانظر

عبداللهبنحميدعنعمروبنصفوانعنعياشبنإسماعيلورواه!

64[:]يونسالديخا(الحيوؤفىلهوالبمثرى)تعالىقولهعنعبادةسألرجلاان

يراهاالصالحةالرؤيا"هي:فقال-شي!اللهرسولعنهاسالت:عبادةفقال

".المنامفيعبدهربكبهيكلمكلاممنوهو،لهأوترىلنفسهالمؤمن

مسندفيوالطبراني)487(،رقمالسنةفيعاصمابيابناخرجه

21(.02)6/عساكروابن)2501(،رقمالشاميين
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")1(.الله

ذكرعنوالكف،!ي!اللهرسولأصحابمحاسنوذكر)2(

.)3(بينهمشجرتالتيمساويهم

)1(

)2(

)3(

:عياشبنإسماعيلخولفوقد*

بنوالوليدالوليدبنوبقيةالحجاجبنعبدالقدوسابوالمغيرة:خالفه

."...يكلم"وهوكلامجملةيذكرواولم،بهصفوانعنكلهممسلم

والطبري)1217(،رقممسندهفيوالشاشي)5/325(،أحمدأخرجه

وابن)2501(،رقمالشاميينمسندفيوالطبراني)11/137(،تفسيرهفي

02-21(.)6/تاريخهفيعساكر

يذكرولم،فذكرهعبادةعنعبداللهبنحميدعنعمروبنعمرورواه*

."....كلاموهو"جملة

جملةيذكرولم،فذكرهعبادةعنصفوانبنخالدبنايوبورواه*

."....يكلمكلام"وهو

علىمدارهوالحديث13(.وه)11/134تفسيرهفيالطبريأخرجه

-كماعبدالرحمنبنحميدأو-التخريجمصادرفي-كماجاءعبداللهبنحميد

وفيهكثيرا،نسبتهفياختلفوقد-،عاصمأبيوابنوأطرافهالمسندفيجاء

لا؟أمعبادةمنسمعهلولايعلم،جهالة

أعلم.واللهشاذةالزيادةوتلكالاسناد،ضعيففالحديثوعليه

تاريخه:فيعساكروابنالشاميينمسندفيالطبرانيعندوقع:تنبيه

عئاش.بنإسماعيلبروايةمقرونةمسلمبنالوليدرواية

رضيقتادةأبيحديثمن)2261(ومسلم)5415(،رقمالبخاريأخرجه

عنه.الله

."...ذكرالمعروفةالثابتةالبينةالواضحةالسنة"ومنالمسائلفي

".بينهمشجر"واتذيالمسائلفيجاء"بينهمشجرت"التي:قوله
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وا)1(تنقصهاومنهمواحداأو،لمجيماللهرسولأصحابسبفمن

مبتدعفهو)3(،منهماحداعابأوبعيبهم)2(،عرضأو،عليهمطعن

سنة،حثهمبل،عدلاولاصرفامنهاللهلايقبل،مخالفخبيثرافضي

فضيلة.باثارهموالأخذ،وسيلةبهموالاقتداء،قربةلهموالدعاء

اللهرضيبكرأبيبعدوعمربكر،أبولمخيرالنبيبعدالأمةوخير

،عثمانعلىقومووقف،)4(عثمانبعدوعلي،عمربعدوعثمان،عنه

بعد!]251/ب[اللهرسولاصحابثم،مهديونراشدونخلفاءوهم

مساوئهم،منشيئايذكرأنلأحدلايجوز،الناسخيرالأربعةهؤلاء

وجبفقدذلكفعلفمن(،نقص)ولابعيبمنهماحدعلىيطعنولا

يعاقبهبلعنه،يعفوانلهليس،وعقوبتهتاديبهالسلطانعلى

)6(
وخلده،العقوبةعليهاعاديتبلموإن،منهقبلتابفإن،ويستتيبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المسائل.فيليس("تنقصه"أو:قوله

"بغيبتهم"."هـ(":في

فيالوقيعةإلىيتطرقمماجلاواودقأوكثير،بقليل"منهمالمسائلفي

".منهمأحد

"ابيفي"هـ"وقع"عثمانبعدوعلي...بكرابيبعدوعمرأبوبكر،":قوله

علي".ثموعثمانوعمربكر

بعدوخيرهمعمر،:بكرأبيبعدوخيرهم"أبوبكر،المسائلفيوجاء

عثمانبعدوخيرهم:السنةوأهلالعلماهلمنقوموقال،عثمانعمر:

علي".

ولاوقيعة"."ولابنقصالمسائلفي

يستتيبه"."ثمالمسائلفي
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.)1(يراجعاويموتحتى،الحيس

رسوللحديثونحبهم،وسابقتهاوفضلها،حقهاللعربونعرف

الشعوبئةبقولنقولولا،")2(نفاقوبغضهم،إيمانحبهمفإن"ع!يمالله

فإن،بفضللهميقرونولا،العربيحبونلاالذينالمواليواراذل

.)3(بذب:نه

فقد)4(؛وجههمنالمالوطيبوالتجاراتالمكاسبحرمومن

اللهاحلهاوقد،حلالوجههامنالمكاسببل،وخالفواخطأجهل

وعيالهنفسهعلىيسعىانلهينبغيفالرجل(،غ!يم)ورسولهعزوجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أصحابفيالسنةفهذا،"أويراجعالمسائلفيوجاء"يرجع"،:في"هـ"

.-ش!ه"اللهرسول

رقمالأوسطفيوالطبراني)4/355(،الضعفاءفيالعقيليأخرجه

)4/79(المستدركفيوالحاكم)2/333(،الحليةفيوأبونعيم)2537(،

له.واللفظ)8996(رقم

فذكرأنسبنثابتعنجمازبنالهيثمعنمالكبنمعقلطريقمن

.زيادةوفيه،نحوه

".الهيثمإلأثابتعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

".يخرجاهولمالاسناد"صحيح:الحاكموقال

".ضعيف:ومعقل،متروك:الهيثم":بقولهالذهبيوتعقبه

الهيثم.في(ه)1/3المجمعفيالهيثميقالوكذلك

".محفوظغير"حديثه:الهيثمترجمةفيالعقيليوقال

".وخلافبدعة:قولهمفإن،"بالفضلالمسائلفيجاء

وجوههاا.منالمال"وطلبالمسائلفي

".الأمةمنوالعلماء"ورسولهالمسائلفي
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فهوالكسبلايرىألهعلىذلكتركفإن،ربهفضلمن)1(

)2(.مخالف

صحاحورواياتوسننوآثار،عزوجلاللهكتابهوإلماوالدين

بعضهايصدق)3(،المعروفةالقويةالصحيحةبالأخبارالثقاتعن

عنهم،اللهرضيواصحابه،لمخيهاللهرسولإلىذلكينتهيحتىبعضا

المقتدىالمعروفينالأئمةمنبعدهمومن،التابعينوتابعيوالتابعين

ببدعة،)4(يعرفونلابالآثار،والمتعلقين،بالسنةالمتمسكين،بهم

.بخلافيرمونولا،بكذبفيهميطعنولا

السنةأهلمذاهبوصفتالتيالأقاويل"فهذه:قالأنإلى

الذين،العلموحملةالرواياتوأصحاب،والأثروالجماعة

أئمةوكانوا،السننمنهموتعلمنا،الحديثعنهموأخذنا،أدركناهم

ولم،عنهمويؤخذ،بهميقتدىوأمانةصدقأهلثقات،معروفين

أئمتهمقولوهو،ولاتخليط،خلافولا(باخأصحابيكونوا

."وعلموهوتعفموه،بذلكفتمشكوا،قبلهمكانواالذينوعلمائهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"."ويبتغيالمسائلفي

أوأصابهأواستفاده،ورثهالذيبمالهأحقأحد"وكلإضافةالمسائلفي

".المخالفونالمتكلمونيقوللاكماأواكتسبه

الثانيعنالمعروفالأؤلالثقةيرويها،"المشهورةإضافةالمسائلفيجاء

".المعروفالثقة

".لايعرفون"الذينالمسائلفي

"بدعة".:،د"،ج"بفي
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مسائلعنهماوله،وإسحاقأحمدصاحبهوهذاحرب:قلت

.الحميديالزبيربنوعبداللهمنصور،بنسعيدعنوأخذ،جليلة

عليها،واتفاقهمعنهمالمذاهبهذهحكى]191/ا[وقد،الطبقةوهذه

السنةأئمةمنأضعافهموأضعافهؤلاءعنالمنقولتأملومن

هذابقدرلكانتتبعناهولو،حربنقلهلمامطابقاوجده،والحديث

خلقهعلىتعالىالربعلومسألةفيمنهجمعناوقدمرارا،الكتاب

المستحقينمذهبفهذا،متوسطا)1(سفراوحدهاعرشهعلىواستوائه

التوفيق.وبالله.واعتقاداوعملاقولاالبشرىلهذه

]252/ب[فصل

أولا،بهابتدأناهبماالكتابهذاوننم

الجنهأهلدعوىخاتمةوهو

رئهمتهديهزالصنطختوصعملوأءاشواالذيتإن):تعالىقال

للهماستحتكفيهادغولهخ!النعيرجنتألافهرفىتخئهممنت!قي!بإيمنهغ

]يونس/!(العبرنربدئهألحضداندعونضاخروسنمفيهاوتحيهم

9-01].

فيهاسبخكدغولهخ):قولهأنأخبزت:جريجابنعن:حجاجقال

اللهم،سبحانكقالوا:،يشتهونهالطيربهممر"إذا:قال(اللهم

فيردونعليهمفيسفماشتهوا،بماالملكفيأتيهم،دعواهموذلك

.مطبوعوهو،"والجهميةالمعطلةغزوعلىالاسلاميةالجيوشاجتماع"هو)1(
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أكلوافإذا:قال(،سلنمفيهاوتحئنهتم):تعالىقولهفذلك،عليه

ربدئهالحمدأندغوئهز)وءاخر:تعالىقولهفذلك،ربهمحمدوا

الفدب!(")1(.

الئهئم(ستحتكفيهادعولهم):تعالىقوله:قتادةعن،سعيدوقال

.)2(سلم!"فيهاوعينهم):فيهاقولهمذلك":يقول

قالوا:الشيءأرادوا"إذا:يقولسفيانسمعت:الأشجعيوقال

مادفيأتيهم،اللهمسبحانك

)3(ا
."بهعوا

به.يليقلاعماوإجلالهوتعظيمهتعالىالربتنزيهالكلمةهذهومعنى

سمعت:قالموهببنعبداللهبن[)4(]عثمانعنسفيانوذكر

:فقال"،الله"سبحانعن!شي!اللهرسولسئل:قالطلحةبنموسى

.(السوء")عناللهتنزيه"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)11/98(.تفسيرهفيالطبريأخرجه

فيوالطبري)24201(،رقم0391()6/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

صحيح.وسنده.09(1/)1تفسيره

والطبري)24301(،رقم)6/0391(تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

.)11/09

.()128صتفسيره:انظر،الثوري:هووسفيان،صحيحوسنده

النسخ.فيوليس،الذارقطنيوعلل،الطبريمنالمعكوفتينبينما

شاكر(.9176-و)17567رقم31()15/تفسيرهفيالطبريأخرجه

عن=طلحةبنموسىعنطلحةبنموسىبنعيسىبنسليمانورواه-
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.")1(لنفسهاللهرضيها"كلمة:فقال،عنهاعلياالكواءابنوسأل

)1(

مرفوعا.فذكرهعبيداللهبنطلحةأبيه

.()17571رقم32()15/الطبريأخرجه

28(.284-ه)3/عديلابنالكاملانظر،عليهلايتابعخطأ،وهذا

02(.)4/802!الذارقطنيعللانظر.مرسلاالثوريحديثوالصواب

يحىبنطلحةعنسليمانبنحفصعنحمادبنعبدالرحمنورواه-

المؤلف.عندسيأتيكمامرفوعافذكرهعبيداللهبنطلحةعنابيهعن

تفسيرهفيوالطبري)059(،رقم)3/164(مسندهفيالبزاراخرجه

فيحبانوابن)01(،رقممسندهفيوالشاشيشاكر(،)15/31-

.()1848رقم068()1/المستدركفيوالحاكم06(،)2/المجروحين

".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكمقال

قالهالحديثمنكرطلحةفإن،يصحلم"بل:عليهمعقباالذهبيقال

جذا".ضعيففالحديث،واهي:وحفص،البخاري

فيحبانابنقالوقد"سليمانبن"حفصحبانابنسندفيليس:تنبيه

نسخةيحىبنطلحةعن"يرويحماد":بن"عبدالرحمنترجمة

احدهما.هذا،حديثينذكرئم"...موضوعة

)17568(.رقم)15/3(تفسيرهفيالطبرياخرجه

ابنعليمنوالدهسماعوفي،ضعففيه،ظبيانابيبنقابوسوفيه

.اختلافطالبأبي

اخر:وجهمنوقدجاء-

لعليقالعمرأنعباسابنعنمليكةابيابنعنارطاهبنحجاجرواه

سبحانفماعرفناها،قداكبروالله،ددهوالحمداللهإلالاإله:عندهوأصحابه

".تقالأنواحب،لنفسهورضيها،لنفسهأحبهاكلمة:عليفقال؟الله

.وغيره25101(و343و)13رقمتفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

علىمدارهوالأئر،الراجحةالروايةوالمثبت،اختلاففيهوقعوقد

بالتحديث.يصرحلممدثسوهو،ارطاةبنالحجاج
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أبيه،عنطلحةبنيحيىبنطلحةحدثنا:سليمانبنحفصوقال

"سبحانتفسيرعن!يماللهرسولسألت:قالعبيداللهبنطلحةعن

.سوء"كلعنعزوجلاللهتنزيههو":فقال؟"الله

سبحان:قالوا:شيئااستدعواإذادعواهمأولعنتعالىفاخبر

دلهالحمد):قولهموهو،لهميحصلعندمادعواهماخروعن،الله

.الفدب(رب

يرادوالدعاء،الدعاءمثل:والدعوى،ذلكمنأعمالايةومعنى

المسألة.بهويراد،الثناءيه

.")1(للهالحمدالدعاءأفضل":الحديثوفي

عملفيوالنسائي038(،)0رقمماجهوابن)3383(،برقمالترمذياخرجه)1(

فيوالحاكم)846(،رقم)3/126(حبانوابن)831(،والليلةاليوم

وغيرهم.()1834رقم676()1/المستدرك

بنجابرعنخراشبنطلحةعنالأنصاريإبراهيمبنموسىطريقمن

".إلأاللهلاإلهالذكر"افضلواؤلهبمثلهعبدالله

وقال،جمععنهروىالأنصاريإبراهيمبنموسىعلىمدارهوالحديث

يخطىء".ممن"كان)7/944(:الثقاتفيحبانابن

جابر"،علىموقوفاجاء"حيثسندهفياضطرابالحديثفيوقعوقد

لله".الحمدالذكروأفضل،اللهإلالاإلهالدعاءجاء"أفضلحيثمتنهوفي

الترمذيوقالحجر،ابنوحسنهوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

".إبراهيمبنموسىحديثمنإلالايعرف،غريب"حسن

ولاتعديل،جرحعلىموسىفيأقف.ولم.."حجر:ابنالحافظقال

=لأد؛منهعجيبوهذا"يخطىء"،:وقالالثقاتفيذكرهحبانابنانإلأ
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أولهعنسبحانهفأخبر،الجنةأهليلهمهثناءدعاء:هاهنافالدعاء

النفس.يلهمكمايلهمونهما)1(حماوآخره،تسبيحفأؤله،وآخره

تبقىولا،عنهمتسقطالجئةفيالتكاليفأنإلىإشارب!هذاوفي

يلهمونها.التيالدعوىهذهإلاعبادتهم

لمعنى:متضمنةفإنها،الدعاءصريحإلىإشارة"اللهم"لفظةوفي

منفهمهالذيهووهذاوالثناء)2(،للسؤالمتضمنةفهي"،الله"يا

المعنىبعضفذكروا.اللهمسبحانك:قالواالشيءأرادواإذا:قال

ذلكيقولونإذماأنهمأوهموافإنهم،بهقصرواأذهممع،يستوفوهولم

علىيدلبل،ذلكعلىيدلماالآيةفيوليس،الشيءيريدونعندما

الحمد.وآخره،التسبيحدعائهمأولأن

ذلكيلهمونأنهمعلى)4(الصحيح]253/ب[الحديثدل)3(وقد

وهذا،الشيءإرادةبوقتالمذكورةالدعوىتختصفلا،النفسكإلهام

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثه،ويصخحيولقفكيف؛روايتهقفةمعيخطىءكانفإذا،مقلموسى

".الأعمالفضائلمنالحديثلكونتسفححشنهأوصححهمنفلعل

لابنالتمهبدجابر:حديثمعنىفيوانظره(.)1/58!الأفكارنتائج

4(.43-ه)6/عبدالبر

."يلهمونها":""جفي

للمؤثف.(141-041)صالأفهامجلاء:انظر

خطأ.وهو"دار":""حفي

.81(9-)818صالمتقدم
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)1(الايةبمعنىالأليقانهكما

.)2(أعلم

وتعالىسبحانهوالله.بحالهمالأليقفهو،

)1(

)2(

.("الكريمة"الأية:هـ(""في

وباطناواخرا،أؤلاالحمدوللهالكتاب"اخر:مايلي"أ"النسخةخاتمةفيجاء

وصحبه.والهمحمدخلقهمنخيرتهعلىوتسليمهصلاتهوأفصل،وظاهرا

الحمويمحمدبنأحمدبنمحمودتعالىاللهإلىالفقيرلنفسهتعليقهمنفرغ

وتسعينثلابسنةالأولجمادىشهرمنخلونلثلابنسبا،الفيومي،مولدا

وسبعمائة.

أنهاللهرحمهالمؤلف"ذكر:مايليالناسخبخطالصفحةيمينعلىوجاء-

."وسبعمائةوأربعينخمسسنةالليلمنالاخرالثلثعندعرفةعشيةمنهفرغ

غيرأصلعلىمقابلة"بلغ:مايليالناسخبخطالصفحةيسارعلىوجاء-

نهاروذلك،تعالىاللهشاءإنفصح.(أصلهأمعارضةمع،منهالمنقولالأصل

وتسعين.ثلابسنةالأولجمادىأعشر(ثالث

.للصوابالموفقواللهالكتاباخر":مايلي[]بالنسخةخاتمةفيوجاء!!

بنإبراهيمرحمتهإلىوأحوجهماددهعبيدأفقريدعلىنسخهمنالفراغوافق

عنهم.اللهعفاالحنبليالأنصاريإبراهيمبنالغالبعبد

وستينإحدىسنة،المعظمرمضانشهرمنعشرالثامناليومفيوذلك

علىإنه،فيهوالناظرومالكهومستمعهوقارئهوكاتبهلمؤلفهاللهغفر.وسبعمائة

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمينربللهوالحمد.قديريشاءما

الوكيل.ونعماللهوحسبنا.العالمينلربالناسيقوميومإلىكثيراتسليماوسلم

بروالحمددده.الكتاب"تم]ح[مايلي:النسخةخاتمةفيوجاء*

النبيين.خاتممحمدعلىاللهوصلى،العالمين

وسبعمائة،وستينإحدىسنةمنشوالشهرمنالاثنينيومفيوذلك

خليلالشيخبنمحمداللهرحمةإلىوأحوجهمتعالىاللهعبادأفقريدعلى

على=إنهالمسلمينولجميعولوالديهوغفرله،عنهاللهعفا،المؤدبالناسخ
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قدير".شيءكل

خطمنالنسخةهذه"نةلت:مايليمغايربخطالصفحةيسارعلىوجاء

".تعالىادلهرحمهالمصنف

برللهوالحمد.الكتاب"تم:مايليأد[النسخةخاتمةفيوجاء!

وصحبهآلهوعلىالنبيينخاتممحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمين

وحسبنا.وتسعمائةاربعينسنةالفردرجبمن[فيأالفراغووافق.أجمعين

."وكفىالله

".المستعانواللهالطاقةبحسبمقابله"بلغ:الصفحةيمينعلىوجاء-

ولجميعولمؤلفهولمالكهلكاتبهالله"غفر:الصفحةيسارعلىوجاء-

".الوكيلونعمادلهوحسبنا،المسلمين

الموفقواللهالكتاب"تم:مايليأهـ[النسخةخاتمةفيوجاءكلأ

إلىواحوجهماددهعباداضعفيدعلى.والماب"المرجعوإليه،للصواب

الرحمنعبدبنمحمدبنالحسنبنإسماعيلبنالرحمنعبد:رحمته

وكاتبهلمؤلفهاددهغفر"الحياليالمسواك"بابنالمعروف،السنجاريالمؤدب

المسلمين.ولجميعوالمغفرةبالرحمةلهدعاولمنومستمعهفيهوالناظر

على،هلاليةوسبعمائةوسبعينإحدىسنةالفردرجبسلخفيوذلك

دده[.]والحمدوالسلامالصلاةأفضلصاجمها
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الكريمةالاياتفهرس-1

الصفحةرقمورقمهاالاية

البقرة

،953،063(52()جنمخالئمانالصبختوصعملوأمنواءالذي!اوبمثر)

263،463،563،437،

047،471،537،،195821

386،77(0()ظيفةلأزضأفىجاعلإق)

09كلها()31(ا!شبمااءادموعلم)

09عفمننآ()32(إلآمالنآلاعمشتخنكقالؤا)

()33(لبماشبما!تمأنبئفميأدمقال)

385(1فسجدوا()لادمسجدواآللهلحكةصقفناوإذ)

374،75،85،074(5()آتجئةوزوجكانتآشعكنميادوقلنا)

57،85فأخرجهما()36(عخهاآلشثطنفأزتهمامي

57،58،95.06،08افبالؤا()36(وقلنا)

375،95،18،98(6)(بيإكجؤمسنقرومتغلأزضآفىواكل)

95،56()37(عليةفناب!تزقيمنءادمفنلور!يو

25،95،06،38جميعآ()38(منهااقبطواقلنا)

06الار()93(أ!بأولتكئايتناوكذبوا!وائذينواميو

853



(16()مضراأفبطوأ)

(08!دودص()ماأبالاافارتم!نالنلواوقا)

(()81خطعئتإلهع!وأخطتسئئةصكسبمنبك)

(أبذا()59يتمنوهولن)

()79(قفبك!نزلهفإنهلجئريلعدؤامنكاتقل)

(1()55والجوعالحؤف:تنب!ثئولنتلونكم)

(1()56قالوامصيبةأصبئهماإذالذين)

!د

(1()57ورحمهزبهممن!لؤتعيتهغأؤلبهك)

(1!()67افارمنبخزجينهموما)

(اقئمة()174يؤماني!لمهرولا)

(012اتغماو()منظللفىاللهلأيهمأنلاإيخطرونهل)

(()223فنقىأنحمواغلموااللهواتقوا)

(42()9ألئهئبقواأنفميظؤتالذيررلقا)

(بغفق()253عكفضفناتجضمهتمالزسلتفك!)

()255(ولالؤ،سنهي!لاتاخذ)

(52علىصوشها()9ظويةو!فرئةصفىمركائذىأؤ!ال!

(026()المحؤقئتشصيفأرفىرت)

854

،94

731-2

8

7

822-3

3

6

8

8

9

73

73

06

32

82

82

82

73

71

07

06

06

32

61

84

22



عمرانال

اتحنب()23(فنلضيمااوتوأالذلىإلىترأر)

(42لنار()اتمشنالنلواقايأنفرلكذ)

وءالإبرهيص()33(ودؤعمداأضطغالله!إن)

قليلأ()77(ثمناوأتطنهغأدئهبعفديمثزونئذيناإن)

(زبحم()133منمقفرؤإكوصسارعوا!)

(()134والضراالسزاءفىينفقونالذين)

(531)(أنفسهمظدوآأوفحصتفعلوااإذئذلىوا)

(()136زبهمفنفغفنجزاؤهمأؤلئك)

(()162يسخطبآءكمن!لتهرفحوناتبعأفمن)

(يقملوت()163بصإبماواللهاللهعنددرختهم
ءصصصوه

(1افوتا()96اللهسبيلفىقتلوالذلناتخسبنولا)

(017فضحلهء()مناللهءاتحهمبمآفرحين)

(117()وفضلأللهفنبنعمؤيستتبشرون!)

(()185اتمؤسقإيقةنفمم!ص)

(للآيمن()391ينادىانناسمغنامناديارئنا)

(491()رسكعكوعدتناماوءانناربنا)

855

732

732

626

715

،242824،823

242،824

242،824

243،824

153

-153

822

822

822

19،351

917

917



النساء

127()3(لنساأمنلكمطابمافانكوا)

ويؤتيفخعقهاحسنةتكفىانذزمعقاللايظلماللهإدت!يو

4633(صدماكا()0أتجرالدنهمن

804(كا()57ظليلاظلأونذضلهخ)

03(5()9والرسولاللهالىفردوه/شىفىننزغ!نئمفإن)

النبتنفنعلئهماللهألغماثذينمعفأولحكلزسولوااللهيطعومن!يو

631،052(()96يقينلصدوا

736الشصان()76(أؤصلياصفقتلوا)

808(29()مؤمنؤر!ؤفتخرير!يو

جهنوخلااؤهفجزافتعمدامؤ!ايقتلومن!يو

784(فجها()39

251(69-5لضرر()9اأولىغيرائمؤمننمنالفعدوني!توىلا)

62(1مهو)16!د4أنزله!يو

758(1()47امنتئموءشكرت!ؤ!نبعذابحئمألئهيفعلما!يو

دهلماا

148(61-1!()5مببو!تنبلؤراللهمف!مجاقذميو

491(1()8وأحئؤةأدئهأتنؤانخنلنصرىوايمهودالتوقا)

658



62مئسوطتان()64(يداهبل)

967(!()89زحيصغفوراللهوأنائعقالطشديدأللهاتاغدؤا)

نعاملأا

573(()6قردزفنقتلهصمنأقلكناتميرؤاأا)

743،778(يخلتئا()27فقالواالناركلوقفوا،!ترئولؤ)

!لص

747،758،778()28(صقئليخفونئاكالؤالهمبدابل)

8508(4()وسلتمندداووءذريتهومن)

326(9)9(أثمراذاثمر"اك(انظرو)

،186،916(1الأتصر()30يذرئرالأبضخروفوتذرصةلا)

062،162،226

736(121ليجدلوكتم!)أؤصلايهصإلى+ليوصنالشنطبوإن!يو

491(1()27ربهئمالسئرعنددارالم!)

،573،737(1()28أللهشاءما،إفيهاخلدين!ولبهغلئارألقا)

537،788

481،736(بفضعا()153الظالينبغضنوذكذالك)

لأعرافا

متنها()13(فاقبظ)

(02ألشجره()هذعنردبهماخهنكماما)

(22ألشجرؤ()تفكماعنانهكماالؤ)

857

62

96،75

07



36،98(42)(عدل!صلبغضبعضكلافبطؤا)

275(تخرصن()5وتهاتموتونوفيهاتخيؤنفيهاقال)

736(!()27جمؤيخونلالفذينأولي!الشنطيناناجبا)

441،732(04()السيماأبوفيلهئملالفح)

521،184،131،933،417(أورثتموها()43اتجنةتفكمأنوذودوا)

58()98(م!مفىعذناكلأباإنألئه!أفترئيالد)

606،706،806،807(1()43اتجبلإلىانظزولبهنترلنىلنقال)

967(1العقاد!()67لسرحرددإن)

608-508(()173ئغدهتمئنذيمهو!نا)

326(581وما()لأزضواألئ!موسملكوتفىيخظروأأولز)

736(102()الشئطنفنطعفمسهئمأتقؤاإذاآلذلىإت)

2736(0الغئ()2فىيمدونهئمرإضنهتم)

لأذفالا

531،243قلوبهتم()2(وجلتذ!الله!اذاالذينئمؤموتاإنما)

531،243!()3(ينفقونرزفنهئمومماالصلوه!يموتالذدى)

251،531،243(4ريهؤ()عنددرحتلهتمحقاالمؤمؤنهمأوليهك)

957(()23لاشمعهخضئرافيينادئهولؤعلم)

224(4()2منحتمأشفللرتحبوا)

(24()بينوعنماهرمنليفلك)

858



التوبة

128(02وجهدوا()وهاجرواءامنوالذبنا)

128(12ورضون()فنهرئهوبرخمؤيبمثرهتم)

128(22!()عظيصأخزسعندالهإنأبدأفجفآخلاجمت)

806()77(يفقؤنإيووإكقلوبهت!فىنفاقاق!غقبهخ)

242،374،908(001()االفجرينمني!ؤلوناوألخئبقوت)

،761(111()وافولهمانفسهؤائمؤمنينمفأشزىألئه!ان!

861،228

961،428(211()لشححوتاألجمدوتنعيدوتاألئنبوت)

يونس

،437،718(()9ئهدبدحزرفيالضحطخحنوصعملوااتذلىءامنواإن)

348

491،438،484،648(01اللسغ()سئححكف!يهادغولهغ)

027(علينم()16تلؤتهماأدنهنؤشآءقل!

491،906دارالشبص()25(بذعؤأإكوالله)

،043،906،016،116،316(2لؤيادء()6كلستنئأخسنوألفذين!)

416،516،386،056،

976،268،586،796،807

2516،796(لةلآ()6ولاصقزوجوه!تميزهقولا)

958



(16()ذرؤمثقالمنزفيعنيغزبوما)

(علئهؤ()62لاخوفألدهاؤلاإتالآ)

!()63(ستوتوستالؤاءامنوااتذيف)

(46لديخا()أألحيؤةفىلهوالبشرى!

961

821

821

182،983

همد

606(4!()6آلخهلينمنتكوناناعظكإفى)

606(اشلك()47أنبفأعوذإقرتقال)

147،347،447(601لئار()آفنىشقواائذينفأما)

،973،047،147(01()7واءي!زضلسضتأدامتمافيهاخلدلى)

247،447،787،788،197

،77،817،917،172(01خلدين()8ألحئةفىسعدوأألذينوأما!)

272،347،753

يوسف

493فآشتعصم()32(ءنفسهعنرودلوولنذفيهلضتننىالذىلكنفذمي

28(59!()انسديوضئلثلفىانك)

الرعد

491،457(!()23بابكلفنعلئييدظونوأتملبهكة)

491(42!()الذارعفبىفنسنصحبزتمساعلتكصسئئم)

،723،593الأخهر()35(تخ!هامنتجرىألمحتقونوعدأئتىأئجنةمثل!)

172،723

086



هيماابر

(ءرسلة،()47وغدنحلفألئهتخسبنفلا)

الحجر

(2!()6مسنوتحمامحرمنصحلصلمن)

(14!()مستقيزعك!ر!هذا!الو

(4()7عامنصدورهمفىماونزغنا)

،67،72،691،172،732(!()48بمخرجينمنهاوماهم)

(4ألرحيو()9ألغفورانااقعباصىنتئ!)

(05!()يىلااائعذابهوعذابوأن)

النحل

(هـمنهاجإلر()9الئمبيلقمخدأدثهوعلى)

(16بظلم!()افاساللهولؤيواضذ)

باسن()69(الدهنحدينفدوماعندكؤما)

(9()9منواءاألذدىعلىسقطقلولئسإنمر)

(001()يولؤنيائذجمتعلىإنماسلنلن!)

لاسراءا

نوح()3(معصحمقنامنذزية)

-561(75)(ئوسيلةارئهوإكيبنغوتيذعوتألذينأؤلعك)

168

73

76

31

73

76

76

78

72

73

73

08

16



()72(اغمئلأخرةأفهوفىأغمىتهذفىكاتومن)

(()78%؟لفخراانقرةإنلفبزأوقرءانللأ)

()86(إليلصأؤحئنابالذصدلنذهبنشئناولبن)

الكصب

(03()لالقحيعاناالضلختوعملواءامنواالذيفإن)

(13لأ!ر()اتخئهممنتجرىعذنجنتالئماؤلبهك)

(31()ثياباخصحاويقبسون)

(13)لأرابلق!هاعلىفيهامتبهين)

أتخع()32(منجننين)

(93جنئك()دضلتإذولولا)

(4!()9أصدارنكيظلوولا)

(05()وقدمنأؤنصاءودصئتهؤأقنعخذون!)

(01()7جنمتالتمكانتالضخلحتوعلواءامنوأأئذينإن)

(01!()5عنهايصلايبغونلافيهاخلاين)

(01ألبخز()9ففدبدل!تمداكصاالبخر؟نلؤقل!ي

(11صايعملصنلأصخلثا()0رئهلقايرجواكانلهن)

مريم

(()93الحمنرةوأنذزه!بزم)

(16()لمصبباألركنرعبادهوصيدلتىأعذنجنصس)

268

9

6

302،3

9

806،7

3

901،8

75

72

42

46

64

64

61

73

82

72

96

81

91



()62(الأسنمآلغوافيهالالمجمئمعونا

(عبادنا()63منف!بالقانجئةتفك)

(58!()وفداالرخنإلىآلمحتقيننخشريؤم)

طه

(!()5آشتوىآنعزشعلىالرخمق)

()77(دببادىأشرانموسيإكأؤحيناولقذ)

(5()ولزوجلىلكعدوهذاإن)

(1!()18تعرىولافيهاتجوعالألكإن)

(11!()9تضحسولافيهاقظمؤالاوأنك)

(021!()يتكلآوملكألحقدشجرةعكأدلكهل)

(112!()فغوىربوءادموعصئ)

طط

(عدؤ()123لبغم!بغفحكتم!اجميغااضطاقال)

الأنبياء

(!()23لمحئلوتوهتميفعلصايسئللاا

!()78(شهدجمتو!نالحكمهم)

(211لمالحق()اض!رث)

الحج

ثوصن()76(علقؤمقفطفعرثصمنثم)

863

،603،803

،51،58

58،

58،68،75

61،62

،018

91

82

58

26

62

61

93

93

81

62

83

82

95

18

76



(2فيها()2اعيدواغصمنمتهايخرجواأنارادوا!دا)

،324(نجت!()23الصنلشتوعملوامنواءاألذلفيذضلأدله%إ)

حرجمر!()23(فيهاولاسهئم)

(2بظقو()75ئحابإفيهيردومن)

(31الشماء()ف!ئماخرمفباللهيمثرذومن)

المومنون

،295،595(1!()ائمؤضمنونأفلحقذ)

،202(01!()الؤرثونهمأؤلبهك!يو

،202(11!()خدونفيهاهئمأئفزدؤسيرثونأئذيف!ي

،938(1)28(بقد!مالشماأمنوأنزئنا!يو

!()67(له!وبئبهءسمرامستكبزلنميو

النور

كأتم!أتسوا()27()

قانلفرا

(1الخئد()5أهـجنةضلألثأقل)

(1()6خلدينيشاءوتمافيهاقئم)

(()75صصحبروابماأئغرفهتحزوتأوليهف)

864

،66

181-

3

3

3

73

42

42

93

82

82

82

93

56

18

18

92



الشعراء

026(16موسى+()أصحبقالأتحعانترءافلضا)

026(26)(كلقال)

388(148()جهضيوطلعهاونخل)

القصص

212(وتحمار()68لمحثاءمائحلق)

738()75(للهالحقانفعدوا)

69،79،89،438(وتجه!()88إلالكهاشئءص)

العنكبوت

671()58(كنمتغملونبمافانئعبهو)

42(52افار()وماولبهم)

991،002(4ألحيوان()6لهىالأخرةالذاروإث)

لروما

الديا()7(الحيوةمنطهرايغلمون)

543(1!()4يفزقوتيومبئالساعةتقومويؤم)

روضؤفىفهؤلصشلختاوصعملواءا!واألذدررفأما)

345(51()يخبروت

لقمان

!()8(ألنعيمجنتالتمالصخلختوعملواامؤاائذدىإن)

865

302



()27(000أقنصتحئىمنالارخم!فىولؤأنمما)

السجدة

(61)(ئمضاجعأعنجنوبهمفئ!ا)

022،135،4-912(()17اغينقزةفنلهمأخفىمانفسىتعلمفلا)

567،395،495،264،967،

(02فيها()أعيدوامضهايخرجواأنأرادواكمآ)

لأحزابا

لخه()23(اللهعهدواماصدقوارجالووالمومنينتن)

(()00035والمح!انتالم!امبإن)

زؤتجنبهها()37(وطرامنهازتدورففاقفى)

(!()43ورحيماباتمؤمنينو!ان)

،806(44()سنميقفونييومتحيتهم)

(14()5شهدأزسقكإناالنبىجمأيها)

(4!()6منيراوسراط-نهبإذاللهإلىوداعيا)

ائمؤمنين()47(!لمثر)

سبا

طهؤ!)18(قرى!ي

تقرك!عندنا()37(ئتىباأؤلد!أمول!ولآوما)

866

972

58،

897

732

335

824

478

071

071

822

822

822

471

392



فاطر

(6()عدوافاتخذوعدرلكؤالشتطنإن)

(01()ألعزةيرلدكانمن)

(11()جبعقمهالأتضحولاأنثىمنتخملوما!!

فيها()33مجلؤنيذظونهاعذنجنت)

(34عنا()أدقبالذىدلهالمحمدوقالوا)

(3فضلاء()5منلمحقامةادارأطاالذى)

()36(عنسميخففولافيموتواعلتهميقضنلا)

(4دما!سبوا()5الئاساللهيؤاخذولؤ)

06

،991

،66

يس

(11()الرخمنالذتحروخمثىأتبعمنشذرإنما)

(!()93اثقديولضجونكا)

(4()1الفلكقحملناذرئتهتمأئاقتموءاية!يو

،125،225،325(5()5فبههونشغلفىليؤماآلجنةاضحخبإن)

(5)6!(!يهونلأرابكاعلىظنلفىوأزوج!!)

!()57(يذعوققاو"فبههةفيهاالم)

،491،663(!()58رحيصربمنق!لاسلئم)

(08()نارالأخضراالشجرمنلكوجعلائذى)

867

8

8

3

61

07

26

91

91

73

78

82

82

08

52

91

71

42



فاتلصاا

(4!()7يفزفوتعنهاهئمولا)

(4)7(غؤلفيهالا)

(!()48عينالظرفقصرتوعندهئم)

(4!()9قكنوني!برركاضهن)

(05!()لونيقسابعضعكبعض!مفأتجل)

(15!()قردنلىكانإقمنهمقآيللقا)

(25!()انمصدقينلمناءتكيقول)

(وعطصا()53تراباكئا!ناذااء)

(45!()ضطلعونأنتصهلقال)

(55!()الجحيصسواءفىاهفزفاظلع)

(5!()6لزدينكدتإنتاللهقال)

!()57(ا!ضرينمنلكنتربئولؤلالغمة)

!()58(بميتينأفمانحن)

الأوك()95(الامؤطنا)

(06!()اتفؤزانعظيمالوهذاإن)

انهتمألحئةعلمتولقدنسبااتجئةولئنبينيوجعلو()

(1لمحضرون()58

ص

(!()25مابوح!نلزلفئعندنالهوإنلكللافغفرنا)

(05!()الأبؤبالممفنحهعذنجنت)

868

947،

،562

،562

،562

،562

،562

،562

،291

6

7

3

3

3

3

8

8

8

27

48

94

81

81

56

56

56

56

56

56

81

81

81

91

55

12



(15!()بفبههةص!ثيرهرولف!ابفيهايذعونفيهامبهين)

(25!()ألرابالطر!وعند!قضرت!)

(45!()نفادمنلومالرزقناهذاان)

بيدى()75(ظقت)

الزمر

،691،721

(عباد!()17فبث!ر)

(1()8اخسنهجفيتبعونلقولايم!تتمعونالذين)

(02غرخ()الئمزبهئمائفؤاالذينلبهن)

(ألئمفؤت()68فىمنلضورفصحعقافىونجفخ)

رسليأتكتمألمخزنئهالهتملوقاأثوبهاوهافتحتجااذاحتئ)

بكقالواهذألؤمكملقاويخذرويبهمرلبهمءايتعلتكميتلونقنئم

،7101(1!()ائبهفرينعلىالعذا!حقت!طمةولبهن

(17()رئبهمءايئتعلتكميتلونمنيمرسليأتكتمألم)

(27)جهنو(أئوبادظواقيل)

،101،401()73(زمرالجتةآإلىرئهتمائقؤاالذدىوسيق)

،122،603!()73(خلدلنلمجتؤفأدظوهاعليتمسلغ)

أبوبها()73(وفتحتوهاضذإذاحغ)

!()73(خلدينفأدظوهالمجتضعئ!تمسلغخزنئهاالؤوقال)

968

981

947

723

26

821

821

292

568

201

501

097

124

903

097

757



بألحق()75(بينهموقضى)

فصلت

(1()5قؤةمنهئمأسذهوظقهتماثذىألئهأتأولؤيروأ)

(03اشتقموا()ثئمأطهرنجالوا!االذجمتإن)

(23!()رحجمغفولممننزلا)

غافر

()7(سبي!كوائبعواتابوالفذينفأغفر)

لشورىا

()11(ءشف)لتسكمثله

رؤضاتفىالصبختوعم!واءامنوأوألذين)

(22()ألخاتط

5()23(عاالئهيبشرالذىذلك)

(4فقبك()2يختؤعكافهيش!فإن)

(15وخيا()إلاأدتهيكلمهأنلبشركانوما!)

،062،622

-821

خرفلزا

(15()تختىمنبحرىلأنهراوهذه)

(17()وأكوادجضيمنبصحامنىعلتهمطاف)

(17الأعايت()وتدلأنفسالتثئتهيهماوفيها)

078

11،372،993،

97

26

82

46

18

83

82

82

72

07

37

54



365،!()72(تغموتبماكنت!أورثئموهاالتىاتجنةوتقك)

مبهثؤت()77(إن!قالرفيلجئنالمضدملكونادؤا)

الدخان

،302،402،914(15!()مقاهـأميهزفىالمتقينإن)

914،3(!()52وجمجولضجنمتىفى)

،914(!()53متمئلايتوإلشبزقستدسعمنيفبسون)

(45!()بكورعيهزوزوتجنهملك!ذ)

،402،536!()55(ءالمجتفبهههبكلفيهايذعون)

ووقمهؤالاوفالمؤتةالأانمؤيرفيهالايذوقوت)

،734(5الججص()6عذاب

الأحقاف

(11!()نمإفك)

(61)(سثاتهموننجاوزعن)

(02()فىطئبتكؤأذهئختم)

محمد

(4!()أعن!يضلفلناللهسبيلفىقنلواواتذين)

!()5(باالتمولصلحسيهديهتم!يو

(6!()لهئمعرفهااتجئهوقيظهم)

871

593

806

473

47.

473

473

473

722

82

073

526

303

403

403



(1()5مافنأنهزفيفآالمحنقونوعدالتىالخةفثل)

(1غيزءاسز()5فا!الو

(1()5زئهتممنومغفزهصالثمزتمنفهاو!م)

ق

،03،89(61)!(تورلدأحتلمنإليةأقربونحق)

(03جمع()مزليرمنهل)

،716،546!()35(ئنامزيهولدفيهابىنيشاماالم)

!()38(لغوبمنمسناوما)

(جمع()93الغروبوقصلألثصمسطلوعقئلرئكمجمدوسبح)

لذارياتا

(1!()5وعيونجنمخفىالمحتقننإن)

(!()22لؤع!نالمماءرزف!وماوفى)

الطور

،584،477(02!كورعيهز()وزوبممصفوقةسررعكمتبهن)

ألتئهمومآذزئحهتمبهمالحقنابايمنذزيئهملبع!هتموامنواءالذينوأ!الو

538،3(12!()رهينممسببمااضيشئءصصلهومنفن

408،508،

(22!()لمحمحهونولحومصابفبهههصوأمددنهم)

!()23(تآثصمولافهالغولا؟سصافيهايمنزعون)

872

67،

37

37

36

83

08

96

61

63

93

12

47

،8

08

93

93



684،964،7(42()لولؤمكنونلهؤكافهتملخانعيئودطوف!)

465،9(2!()5لونلمجسإبغميعكبعضهخوأفبل)

465،9!()26(مشفقينأقلنافى!ناقتلإنافالوا)

465،9(السموهـ!()27عذابلخناووقنناالئهفمف)

(!()28لبرالرحيواهوإن!نذعوهقئلمف!ناإنا)

النجم

33،8(!()13أخرىنزلةولدراه)

33،8(41)!(اتمنئوسذرئيعند)

33،281،5(1!()5اتآوىحئةعندها)

(الكبزى+!()18درئهءايفمنرأىلقد)

(4!()7لاخرىاألنشأةعلتهوأن)

القمر

بأغحنا()14()تجرى

(02)!(قنقعرنخلأغجاز؟نهتملناسأت!خ!)

(45!()ونهرنجت!فىاتمنمينلد)

(صحذق()55مقعدفى)

(2!()6فانعلئهامنكل)

الرحمن

873

3

4

67،402،0

94

81

81

81

56

12

12

91

44

94

26

42

02

07

79



62(قيكراهـ!()27وااتجقذورئكوضهليلئبئ)

702،243،528(4!()6جنئانرئ!مقامضافولمن)

802(05!()تخرلإنغتنانفعه!ا)

802،663(5!()2فبههؤزؤجانصمنفيهما)

902،903،144،244،184(5إشبزلؤ()4منبطآينهافرش!عكمتكين)

012،784،184(5ألظزف()6قصزتفيهن)

484،594(5!()6ولاجانقبلاإدنمىيظمتهنلؤ)

478(!()57تكذبانرلبهمالاءافبأى)

،414،784-314(()58وانمرجانانيالؤتكانهن!ال!

684،105

902(06!()قيحشناإلالاخسناجزاءهل)

702،012(26!()جناندونهماومن)

802،573(6)6!(نضاختانعتنانفهما)

802،234،366(لرما!!()68ونخلأفبههةفيهما)

112،884،794(07!()حسانضيتثفيهن)

،902،534،654الحياهـ!()72(فىمقصوزتصر

574،484،486

902،644!()76(حسانوعبقرقيخضيرفرفيعكمتيهين)

874



قعةلواا

!()7(ثئثةأزؤجاكنتم)

(01!()الش!قونوالشمقون)

(11!()اتمقربونأولهك)

(!()13الأؤلينئنثقة)

(41!()الأختلنمنوقلل)

(!()15موضونؤسصعك)

(!()16منمئلإتعلتهائبهين)

(1!()7ئخفدوننوتدعي!تهتميطوف)

(1)8!(ئعينئنوكأيم!واباريئبأتراب)

(1!()9يترفونولاعنهايصحذعونلا)

(02!()يتخموتمماوفبههةص)

(!()21يشخهونطئرمضاولخر)

!()22(وحوممىرعين)

!()23(المكنونالقؤلو؟شل)

(42!()يغملونيماكالؤاجزآءم)

!()27(آ!نا!بمااليمينوأ!ب)

(2)8!(نحفحورسذرفى)

875

11،412،465،464

993،412،461،463

11،893

11،394

342،

342

394

234

234

458

458

458

458

294

194

294

194

394

794

394

343

345



(03)!(كدودوظل)

(13!()فشكوبومآش)

)33(!(ممنوعؤولامقطوعؤلا)

(43!()مر!ؤعةوفرلفي)

(35!()إفمثاكلألشآلفنانا)

!()36(أبئرا!عقمهن)

ألرائا!()37(عرئا)

)38(!(ليمينألاضححب)

!()93(الأولينففثله)

الأوك()62(عقتوألنشأولسذ)

تذكرير()73(جحقئهانخن)

(09!()ليميناأضبمقكانإنوأ!ا)

(19!()أقمينأمحيمنلكفسنر)

الحديد

(4()لأزضواألسفودتحدالذىهو)

(4)(مااننمعكؤوهو)

(1()3لؤكئممننقئشآنظررنجا)

(12ورسله!)باللهءاسنواثمذجمتأعددت)

،342،347،348،351

،342،352،388،342

،342

،441،442،444،446

،488،094،194

488394،،

876

8

3

8

7

8

3

3

7

35

36

36

48

94

48

94

48

25

94

33

91

91

621

89

623

823



دلةلمجاا

هورابعهؤ()7(لأإثنثةبخوىمنيحوتما)

(16)(جنةأئمئهخاتخذوا)

(1()9الثمتطقحزباولبهك)

الحشر

()7(فخذوهالرسولءائئكموبا)

()9(0.!س!شحيوقومن)

(1)9(انفسهتمفألشئهماللهفسوا)

(

!ي

!ي

(

!ي

الصف

(01()تجزةصعكئ!أدهلمواءاالذينيأئها

(11()وتجهدونورسولمم!باللهلو-مون

(21)(ظكؤجنمخوقيدؤقيذل!يغفر

(قريمب()13وفعحآلئهمننضرمحبونهاوأخرى

التحريم

(11()الجنةفىتتتاعندكلىبقارب

الملك

()8(خزننهاسألهتمفيهافؤجآلقى!طما)

نذير()9(لاقذجابكقالوا!ي

877

99،835-6

6

5

5

99،392،4715،

،8235

293،

83

73

07

21

8

82

82

82

82

92

08

08



(01نغقل()أؤلنمتحكنالؤ)

(11نجم()بذفاعترفوا)

القلم

46(اتجؤ()17أضببلؤناكمابلؤنهزإتا)

الحاقة

(1ء()9يمينهكتبماوقيمقفاقا)

(02!()حسابيهملقأفظننتإق)

،563(12!()زاضيؤعيشؤفهوق)

،563(2!()2لمحؤعاجنةفى)

،536،663(!()23دانيهقطوفها)

(42!()الحالةالأيأوفأشلفتصبماوالثربواهنئأ!طوا)

الجن

(()23نارجهنصلملفإنورسولمأللهيعصومن)

القيامة

323،406،226،4(22!()ئاضربيميؤمؤوصبر)

267،996،007،507،607،

306،406،226،4(!(ر23ناظقركاإك)

267،996،007،507،607،

878

73

73

83

93

93

93

93

93

93

78

،6

07

،6

07



(42!()لةالاثأهـاقعمامعلفتصبماهنثاوالثربوأكوا)

(!()25كعنعماعأومتيخئننىفيقوللمجشالهكننهامهـقىوأمامن)

لانسانا

193(!()5قورا!امزاجهاكاتكأس!منيشربرتقأئراراإن)

193(6)(ماللهعبادبهاي!ثربعينا)

393(1وحرلير!()2نجهصبروأبماوجزلهم)

(لأرابك()13اعلىفهاقئيهين)

753(41!()ذذليلأعاوفمعاللمتوذظنلهاعلتهغودامه)

(51()فضؤمنئانيؤعلهمويطاف)

(1!()6نفديم!قدروهافضةمنقواريرا)

293(1!()7زنجبيلأصاجها؟نكأسمايهاوبمتقون)

293(1!()8سقسبيلأتسمئفيهاعينا)

(1!()9ئنثورالولؤاحسبهمرأتهخإذائخلدونوتذنعلئهخويالوف!)

586(02!()ومل!كبيزانيمارأيتثمرأيتطذا)

(12وإشتبرلى!)خضرسندسثيابعنيهتم)

(03()اللهيشاءانإلاتشاءونوما)

لمرسلاتا

593(14!()وعيونظئلمثالعئقينإن)

987

06

06

42

46

36

46

58

93

26

04



(!()42يشتهونمما!!وفوبهه

!()43(بماكنت!لعملون!ئا!طواواشربوا)

النبأ

(12)!(!قصامم!نتكاجهنوإن)

(مابم!!()22للظعينا

!()23(أخقابم!هالنثين)

(42!()شراباولابز"افيهايذوقونلا)

(2!()5وغشاقا"لأحميماإ)

(2!()6وفاها2جزا)

(2!()7حسابميزحرن!لؤا!انهتمإ)

(2!()8بمكذاثايخئناكذبوام!

(13!()مفازاللشقينإن)

!()32(واغنناصدايق)

33()!(الرابمكواعب)

(43!()هاصقادص!شام!

زعاتلناا

،973

،973

،734،9734،74

-744

،104

(!()93اتمأوئ!اتججمفمان!يو

(04!()اقوبدالبدنونهىرئهءممامضافمنوأما)

088

،701

،891

93

93

74

74

75

74

74

74

74

74

94

94

94

91

82



891،(14!()اتمآوئهىأتجنةفإن)

لانشقاقا

!()6(قمنقيهكدصاربكإكحكاإنكقيلنسنايأيها)

المطففين

28،616،176،796،8(نمخوبون()15ئؤميؤربهمإنهئ!عنص!

996،207،307،407،5

(1!()6الححملصالواإفهتمثم)

(51()7تكذبونلمجهكنتمالذىهذالقالشم)

(!()18علصينلفىا!بزاراكئفإنكل)

(1!()9صكفيؤنمارنكإوما)

(12!()انمضبونلشهد!يو

(2!()2نعييلنىالأئرارإن!!

(42!()انعيصوجوههؤنضزهفىلغرف)

(2مخو!!()5رحيقمنلمنمقؤن)

(2()6تمننافسونافقيتنافسلكذوفىم!أختمهو)

(2)7!(قمتنييمنومئاجمل)

881

،607،807

،712،896

،712،896

،293،593

،293،5931

،104،304

-293،204

825

906

،96

،07

712

207

207

413

293

293

304



(

(

(

(

!!

(

(

!ي

(

(

!()28(ألمقزبوتبهايمثربعثنا

الغاشية

رثزهؤعة!()13(فيها

(41!()موضوعةواكوالب

(1!()5مقحفوفةونمارق

(مبثوثهير!()16وزراب

الفجر

(!()22صحفاصفاوالملاربكوجا

الهمزة

مؤصدء!()8(علتهمإنها

(!()9قمممدعمفى

لكوثرا

(1الكؤثر!()أعطئتفانا

الناس

(!()6سفاوالجةأمن

882

293

446،458

446

446

446

03،607

601

601

382،388

291



الأحاديثفهرس-2

الراويالحديث

أنس...فأستفتحالقيامةيومالجنةباباتي

أبوهريرةليفيؤذنالجئةباببحلقةاخذ

مسعودابنمرةيمشيفهورجلالجنةيدخلمناخر

بوذراادم

أنسمنهاأنعماكلها

غضبانغيروربوريحانبروحأبشري

الجنةفيبيتالعبديابنوا

أبوذرفأخبرنيربيمناتأتاني

أبوهريرةفأرانيبيديفأخذجبريلأتاني

حذيفةمراةكفهفيفإذاجبريلأتاني

أنسالبيضاءكالمراةيدهفيجبريلأتاني

أنمسالبيضاءكالمراةكفهوفيجبريلاتاني

حاتمبنعديتمرةبشقولوالناراتقوا

ع!مماللهرسولقوقلبنالنعمانأتى

أبوهريرةوالنارالجنةاحتجت

انفاجبريلبهنأخبرني

883

الصفحة

222

122

122

282

993

174

122

174

123،922

676

654

651

647

677

008،081

327



بعجوزيومئذليستأنهاخبروها

الجنةفقالتوالنارالجنةختصمت

الجنةمنونفسكخرجتنا

قلبهفيكانمنالنارمنخرجوا

واحدرجلخلقعلىخلاقهم

ونونبلامدامهم

اللؤلؤجنابذفيهافإذاالجنةدخلت

الجنةفيالولدالمؤمناشتهىذا

الولداشتهىذا

حبسواالنارمنالمؤمنونخلصذا

خيولجاءتهمالجنةالجنةأهلدخلذا

الأخوانفيشتاقالجنةأهلدخلذا

بعضهميشتاقالجنةالجنةأهلدخلذا

النارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخلذا

عزوجلاللهيقولالجنةالجنةأهلدخلذا

وزوجتهأبويهعنسألالجنةالرجلدخلذا

الفردوسفاسألوهاللهسألتمذا

ملكأتاهمالجنةالجنةأهلسكنذا

884

بوسعيدا

بوذرأ

57،

537،

بوسعيدأ

برجا

نسأ

نسا

933،صهيب

،638صهيب

عباسابن

9

8

8

3

8

5

6

6

8

94

42

75

31

32

28

52

54

03

56

56

56

61

81

08

13

57



016،023العاصبنعمرومايقولمثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا

418عمرابنالجنةإلىالجنةأهلصارإذا

061أبوهريرةالوسيلةلياللهفسلواعليصليتمإذا

39أبوموسىالعبدولداللهقبضإذا

662جابرالأممجمعتالقيامةيومكانإذا

175-174الحائطهذاوراءمنلقيتفمنهاتينبنعلياذهب

766سريعبنالأسودأصمرجل:بحجةيدلونالقيامةيومأربعة

044الخدريأبوسعيدوالأرضالسماءكمابينارتفاعها

255جابرالقيامةيومامتيمنيتبعيمنيكونانارجو

286أبوهريرةالكافورصخورعرصتهابيضاءالجنةأرض

017القلبفيوالايمانعلانيةالاسلام

24عمرابنربهاإلىالناراشتكت

091حزدطبنكليبجهدكمالجنةاطلبوا

99وكذاكذاأهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعت

الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعت

258،925عمرووابنعباسابن

885



99،925أبوهريرةالنساءأهلهاأكثرفرأيتالنارفياطلعت

388أنسالكوثرأعطيت

016هريرةأبوواحدرجلإلآينالهالاالجنةفيدرجةأعلى

142عازببنالبراءالقبرعذابمنباللهأعوذ

328عبداللهأسلمإنأفرأيتم

135عمروبنعبداللهتقرؤهاايةاخرعندمنزلتكفإنوارقاقرأ

846العالمينربالحمدللهالدعاءأفصل

186أبوهريرةالجنةاللهمسألةأكثروا

542وهببنحارثةالجنةبأهلأخبركمألا

247-462عباسابنالجنةأهلمنبرجالكمأخبركمألا

037295،،192زيدبنأسامةللجنةمشمرهلألا

103جابرالجنةبغرفأحدثكمألا

331أبوهريرةذمةلهمعاهدانفساقتلمنألا

965العقيليأبورزينوأعظمأكبرالله

923عباسابنالجنةبابعلىمؤمنانالتقى

673عمرابنالجنةأهلبأسفلأخبركمألا

المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلنياللهم

111الخطاببنعمر

886



عكاشة()أي/منهماجعلهاللهم

دينكعلىأعنهاللهم

الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكاللهم

نقولكالذيالحمدلكاللهم

البدرليلةالقمرإلىينظركلكمأليس

يقولاللهاليس

الجنةيدخلمنأؤلأبابكرياإنكأما

العجزالجنةيدخللاإلهأما

أهلهاهمالذينالنارأهلأمما

الساعةأشراطأولأما

الجنةأهلثلثتكونواأنترضونأما

الجنةأهلربعتكونواأنترضونأما

فشهادةالعقلنقصانأما

القيامةيومتبغاالناسأكثرأنا

القيامةيومالأرضعنهتنشقمنأولأنا

الجنةباببحلقةيأخذمنأؤلأنا

الجنةبابلهيفتحمنأولأنا

بعثواإذاخروخاالناسأولأنا

887

265

513،812

966ياسربنعمار

826

965العقيليأبورزين

333

922

948عائشة

735

327انس

152

مسعودابن

عمرابن

أنس

أنس

يرةبوهرا

نسا

251

026

226

065

121

223

225،468



بفرسأتيتالجنةأدخلتإن

القيامةيومالناسسيدأنا

لهاأنا

اللهالاءفيذلكبمثلأنبئك

أشاءمنبكأرحمرحمتيأنت

أشاءمنبكأعذبعذابيأنت

لعكاشة(قاله)منهمأنت

خيرهاأنتمامةسبعينتوفونأنتم

الجنةأهلربعأنتم

أنهارخمسةالجنةمناللهأنزل

)البخاتي(يأكلهامنمنهاانعم

الجنةيدخلرجلاخرإن

جنتهفينامآدمإن

وارضاناعنافرضيربنالقيناقدإلا

مقعدهعليهعرضماتإذاأحدكمإن

الجنةادخلكاللهإن

88

يرةهربوأ

أنس

صبرةبنلقيط

عباسابن

معاوية

يرةهربوأ

عباسابن

حذيفة

ابوامامة

عمرابن

ابوأيوب

557

964

532

756

756

267

116

253

938

893

،782497

07

711

33

556



إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

،994588أبوسعيدالفثمانونلهالذيمنزلةالجنةأهلأدنى

323671،عمرابنملكهفيينطرلرجلمنزلةالجنةأهلأدنى

323عمرابنجنانهإلىينطرلمنمنزلةالجنةأهلأدنى

423ابوهريرةدرحسبعلهمنمنزلةالجنةأهلأدنى

697أبوسعيدعذاباالنارأهلأدنى

04مالكبنكعبالجنةثمرفيتعلقخضرطيرفيالشهداءأرواح

548عمرابنأزواجهنليغنينالجنةأهلأزواح

587انسأجمعينالجنةأهلأسفل

326ثوبانأهليبهسمانيالذيمحمدااسمي

258،026حصينبنعمرانالنساءالجنةساكنيأقل

602أنسالله!ي!رسولأتتالباءابنةالربيعام

674عمرابنمبلغكلمنهمالنعيمبلغإذاالجتةأهل

915الخدريأبوسعيدأبكاراعدننساءهمجامعواإذاالجنةأهل

اعمالهمبفضلفيهانزلوادخلوهاإذاالجنةأهل

573-175بوهريرةأ

531،592أبوسعيدالغرفأهلليتراءونالجنةأهل

154سعدبنسهلالغرفةأهلليتراءونالجنةأهل

415أبوهريرةالجنةفيليتراءونالجنةأهل

988



إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

ان

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

ان

أبوهريرةالغرففيليتراءونالجنةأهل

بيضنجائبعلىليتزاورونالجنةأهل

أبوبرزةحلةفيليغدونالجنةأهل

الناسثناءمنأذنيهملامنالجنةأهل

صبرةبنلقيطولدفيهالهملايكونالجنةأهل

أبوأيوبالنجائبعلىيتزاوونالجنةأهل

أبوهريرةادمقدرعلىالجنةيدخلونالجنةأهل

أبوهريرةجمعةكلفيتعالىربهميرونالجنةأهل

،462عمروبنعبداللهجواظجعظريكلالنارأهل

،256أبوهريرةالقمرصورةعلىالجنةتدخلزمرةأول

أبوهريرةالقمرصورةعلىالجنةيدخلونزمرةأول

الخطاببنعمرأدخلهاحتىكلهمالأنبياءعلىحرمتالجنة

عجوزيدخلهالاالجنة

،132أبوسعيددرجةمائةالجنة

أنسالجنةفيتغنينالعينالحور

الحجلةزرمثلكانلمجيوالنبيخاتم

كذلكذاك

الأنماريأبوسعيدأمتيمهاجرياللهشاءإنيستوعبذلك

098

056

577

248

528

565

317

681

248

694

416

228

194

156

546

462

194

275



أفيحوادياالفردوسفياتخذربكإن

أمتيمنالجنةيدخلأنوعدنيعزوجلربيإن

عبدالسلميبنعتبة

الخدريأبوسعيدأمتيمنالجنةيدخلأنوعدنيعزوجلربيإن

أبوهريرةالزرعفيعزوجلربياستأذنالجئةأهلمنرجلاأن

ثوبانالجنةمنثمرةنزعإذاالرجلإن

عزوجلربهاستأذنالجنةأهلمنرجلاأن

الخدريأبوسعيدسنةسبعينالجنةفيليتكىءالرجلإن

،205أبوهريرةعذراءمائةإلىاليومفيليصلالرجلإن

الخدريأبوسعيدالجنةفيالولدليشتهيالجنةأهلمنالرجلإن

،952الخدريأبوسعيدلهليولدالجنةأهلمنالرجلإن

أبوهريرةصياجهمايشتدالناردخلاممنرجلينإن

نعليهأباهريرةأعطىع!يماللهرسولإن

الجنةتربةعنصائدابنسألغ!يماللهرسولإن

-838اللهمنالرؤياإن

عبدهالرببهيكلمكلامالمؤمنرؤياإن

جابرشقواالذينمنناسايخرجأناللهشاءإن

جهنمأنفاسمنوالبردالحرشدةإن

198

576

273

274

372

367

372

432

517

053

768

187

287

983

838

744

337



ان

إن

ان

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

ان

إن

إن

إن

ان

إن

ان

3637،عباسوابنعائشةاللهاياتمنايتانوالقمرالشمس

43أنسالقبرفيوضعإذاالعبد

238عمروبنعبداللهالقيامةيومالأغنياءيسبقونالمهاجرينفقراء

042أبوهريرةأغنيائهمقبلالجنةيدخلونالمؤمنينفقراء

383384حيدةبنمعاويةالعسلالماءوبحربحرالجنةفي

545أبوهريرةذهبمنجذوعهاشجرةالجنةفي

347348،أبوهريرةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفي

957الحسينبنمحمدمرسلطوبى:لهايقالشجرةالجنةفي

893حذيفةالبخاتيأمثالطيراالجنةفي

603الجوهرأصنافمنغرفاالجنةفي

492الأشعريأبومالكباطنهامنظاهرهايرىغرفاالجنةفي

592-492عمروبنعبداللهظاهرهايرىغرفاالجنةفي

574طالبأبيبنعليولابيعشراءمافيهالسوقاالجنةفي

571أنسجمعةكليأتونهالسوقاالجنةفي

347أبوسعيدالجوادالراكبيسيرلشجرةالجنةفي

352أنسعاممائةظلهافيالراكبيسيرلشجرةالجنةفي

956طالبأبيبنعليحللأعلاهامنيخرجلشجرةالجنةفي

347سعدبنسهلظلهافيالراكبيسيرلشجرةالجنةفي

298



فيهافإذاساكنهالغرفاالجنةفيإن

بطونهامنظهورهايرىلغرفاالجنةفيإن

صدعفيهليسلؤلؤمنلقصراالجنةفيإن

العينللحورلمجتمعاالجنةفيإن

درجةمائةالجنةفيإن

للعالمينأنلودرجةمائةالجنةفيإن

فتشتهيهالجنةفيالطيرإلىلتنظرإنك

عياناربكمسترونإنكم

القمرهذاترونكماربكمسترونإنكم

ربكماللهسترونإنكم

أثرةبعديستلقونإنكم

العشيروتكفرناللعنتكثرنإنكن

ذهبمنلبنةالجنةحائطأحاطاللهإن

تشاءفلا،الجنةأدخلكاللهإن

وحظرهابيدهالفردوسبنىاللهإن

بيضاءالجنةخلقاللهإن

غضبهمنخلقاخلقاللهإن

الجنةبابعلىألقاهسبحانهاللهإن

398

عباسابن

طالبأبيبنعلي

ابوهريرة

طالبأبيبنعلي

،571بوهريرةأ

بوسعيدأ

مسعودابن

البجليجرير

رويبةبنعمارة

رويبةبنعمارة

انس

جابر

أبوسعيد

الحصيببنبريدة

انس

عباسابن

98

003

392

792

937

915

793

634

675

675

711

258

218

555

214

092

762

09-



إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

بيدهعدنجئاتبنىعزوجلالله

أمتهحذرهإلآنبئايبعثلمعزوجلالله

منادياالقيامةيوميبعثعزوجلالله

عامةللناسيتجلىعزوجلالله

الجئةلأهليقولعزوجلالله

الجنةفيالصالحللعبدالدرجةليرفعالله

درجتهفيإليهالمؤمنذريةليرفعالله

أمتيمنالجنةيدخلأنوعدنيالله

أمتيمنيدخلأنوعدنيالله

ثمرةمنهاشوكةكلمكانيجعلالله

درجتهإلىالمؤمنذريةيرفعالله

الدنياالسماءإلىينزلالله

حقيقةحقلكل

العالمينأنولودرجةمائةللجنة

لؤلؤمنلخيمةالجنةفيالمؤمنللعبد

اسما-وتسعينتسعةلله

498

بوسعيدأ

مةمابوأأ

الأشعريأبوموسى

جابر

أبوسعيد

ابوهريرة

عباسابن

،272أبوأمامة

عمير

عبدالسلميبنعتبة

عباسابن

الأشعريابوموسى

132،

287

665

612

665

034

208

308

277

275

343

608

03

565

156

605

133



الصحابةمنرجلفرائصهمترعدملائكةللهإن

،692أبوموسىلؤلؤمنخيمةالجنةفيللمؤمنإن

أبوابسبعةللنارإن

وهجرمكةبينلكماالبابعضادتيمابينإن

سنةأربعينلمسيرةالجنةفيمصراعينمابينإن

وبصرىمكةكمابينالمصراعينمابينإن

تسبيحهمناللهجلالمنماتذكرونإن

مالكبنكعبالمؤمننسمةإلما

أبوسعيدالجنةفيغرفهملترىالمتحابينإن

جابرليسيرالجنةفيمنكنإن

المطاياعلىينزاورونأدهمالجئةأهلنعيممنإن

،567مرسلاماتعبنشفي

مرسلاقتادةعملهلهصورةقبرهمنخرجإذاالمؤمنإن

الاخرةمنإقبالفيكانإذاالمؤمنإن

شعبةبنالمغيرةمنزلةالجنةأهلأدنىما:ربهسألموسىإن

يديهبينوبلالالقيامةيوميبعثمج!ي!النبيإن

صبرةبنلقيطالناسأتقىمنإلهكلعمرهذينإن

مالكبنكعبتعلقطيرالمؤمننسمةإئما

598

684

517

142

115

117

118

816

93

156

258

583

817

321

236

535

93



الاخرةفيولكمالدنيافيلهمإلها

الزهرةمنومافيهاالجنةعليئعرضتإده

الولدليشتهىإله

مائةقوةليعطىإله

المؤمنونإلاالجنةيدخللاإله

مسلمةنفسإلاالجنةيدخللاإله

داليةفيهافرأيتالجنةرأيتإني

عنقوداوتناولتالجنةرأيتإثي

رأسيعندجبريلكأنالمنامفيرأيتإثي

بكر(منهمالأبيتكونأنلأرجوإني

الجنةأهلشطرتكونواأنلأرجواني

الجنةدخولاالجنةأهلاخرلأعلمإئي

منهاخروجاالنارأهلاخرلأعلمإني

منهافأكلتالشجرةأكلعننهيتإني

ندندنحولهاومعاذاإني

الجنةاللهيدخلكأن

وعلمه،الجنةمنادماللهأهبط

مجالستيأهلذكريأهل

698

-368جابر

الخطاببنعمر

أبوهريرة

أنس

يرةهربوأ

مسعودابن

أبوذر

مسعودابن

جابر

الحصيببنبريدة

الأشعريأبوموسى

8

3

3

3

7

8

36

37

22

97

97

97

18

36

77



حيدةبنمعاوية،صفومائةعشرونالجنةأهل

152الحصيببنبريدةصماومائةعشرونالجنةأهل

عباسابنالناسثناءمنأذنيهملأمنالجنةأهل

،231أبوهريرةصورهمالجنةتلجزمرةأؤل

البدرليلةالقمرصورةعلىالجنةيدخلونزمرةأول

-123أبوهريرة

مسعودابنالقمرضوءوجوههمكأنالجنةيدخلونزمرةأول

عباسابنالحمادونالقيامةيومالجنةإلىيدعىمنأول

-922كعببنأبيعمرالحقيصافحهمنأول

فيكمعبداللهرجلأي

لايعلمونعماسئلواقومأيغلب

شعبةوسبعونبضمعالايمان

عمروبنعبداللهالسائلأي!ن

ثوبانحدثتكإنشيءأينفعاش

أبوسعيدقبورهافيتبتلىالأمةهذهإنالناسأيها

صبرةبنلقيطصوتيلكمخبأتقدأنيألاالناسأيها

أنستسبقونيفلاإمامكمإني:الناسأيها

798

25

252

24

31

23

43

23

23

32

28

72

32

35

53

93لم



أبوأمامةدحمادحمابالحقبعثنيوالذيأي

أبوهريرةلخيلاالجنةفيإنبيدهنفسيوالذيأي

الباءحرف

عمرابنعرضهالجنةمنهيدخلونالذيأمتيباب

عمرابنالراكبمسيرةالجنةأهلمنهيدخلالذيالباب

الحسنبالثناء

أبوامامةلاتنقطعوشهوةلايملبذكر

سلمةأمتعالىاللهوعبادتهنوصيامهنبصلاتهن

شعبةوسبعونبضع

بكفرهن

سلمةأمالعينالحورمنأفضلالدنيانساءبل

أرقمبنزيدليعطىأحدهمإنبيدهمحمدنفسوالذيبلى

باللهآمنوارجالبيدهنفسيوالذيبلى

،192عامربنلقيطهذهساعتكبصركبمثل

صبرةبنلقيطذلكأهلالمنتفقبنو

أنسبنهرأناإذاالجنةفيأسيرأنابينا

جابرنورلهمسطعإذنعيمهمفيالجنةأهلبينا

انسبنهروإذاالجنةفيأسيرأنابينما

898

7

6

5

3

52

55

94

82

37

94

93

53

53

53

38

66



جابرلهممجلسفيالجنةأهلبينما

التاءحرف

أبوهريرةالوضوءيبلغحيثالمؤمنمنالحليةتبلغ

غمامتانكألهماالقيامةيومعمرانوآلالبقرةتجيء

أبوهريرةالنارفقالتوالجنةالنارتحاجت

الخدريأبوسعيدأهلهاإلىأنظرالجنةنجافتحت

المسكوطينهاالزعفرانترابها

جابرتلهمونكماوالتكبيرالتسبيح

عبدالسلميبنعتبةالجوزةتدعىبالشامشجرةتشبه

عمروبنعبداللهجاهلمنتضحكون

-172أبوهريرةشيئابهتشركولااللهتعبد

البراءالحرير(لثوباهذامنتعجبون

صبرةبنلقيطصفحاتكملهباديةعليهتعرضون

الحصيببنبريدةبركةأخذهافإنالبقرةسورةتعلموا

الحصيببنبريدةعمرانوالالبقرةسورةتعلموا

أبوأمامةالطوالالأيامكماتقدرونفياتقدرون

عمرابنالعشيروتكفرناللعنتكثرن

328،أبوسعيدواحدةخبزةالقيامةيومالأرضتكون

998

7

7

7

9

9

3

6

3

9

9

6

8

66

71

08

97

28

81

35

17

43

53

43

43

66

26

93



693أرقمبنزيدرشحاأحدهمحاجةتكون

531صبرةبنلقيطمالبثمتلبثون

844طلحةبنموسىالسوءعناللهتنزيه

الثاءحرف

33أنسالمنتهىسدرةإلىانتهىحتىجبريلبيانطلقثم

33أنسجنابذفيهافإذاالجنةدخلتثئم

912السماءإلىنظرهرفعثم

016فيهالروحنفخيومالجنةأهلمنكتبثم

653أنسعزوجلربهملهميتجلىثم

654أنسكرسيهعلىيرتفعثم

53عازببنالبراءالجنةمنبابلهيفتحثم

923-328الخدريأبوسعيدكبدهازيادةمنيأكلونونثور

الجيمحرف

نائمإنه:بعضهمفقالع!يمالئبيإلىملائكةجاءت

اللهيارسول:فقال!يمالنبيإلىرجلجاء

المسككرشحجشاء

ينتظرونه!يمالنبيأصحابمنناسجلس

جابر

عائشة

جابر

148

163

693

228



وأمتكأنتبهافضلت،الجمعة

مجوفةلؤلؤةمنخيمةالجنة

فضةمنولبنةذهبمنلبنةالجنة

درجتينكلمابيندرجةمائةالجنة

ومافيهماوحيتهماانيتهماذهبمنجنتان

ومافيهماانيتهماذهبمنجنتان

ومافيهماانيتهمافضةمنجنتان

(والنار)العظيمتانالجنة

الحاءحرف

جلودهممنتفيضعرقحاجتهم

منهمالنعيمبلغإذاحتى

بالمكارهالجنةحجبت

الصورحديث

أمثالهابعشرالحسنة

الجنةالحسنى

سنةألفخمسونالحقب

بيضحور

الزعفرانمنخلقنالعينالحور

109

يرةهربوا

الصامتبنعبادة

-602أبوموسى

،614بوموسىأ

ارقمبنزيد

عمرابن

أبوهريرة

صبرةبنلقيط

كعببنابي

أبوأمامة

سلمةام

انس

41

،261

576

432

282

937

702

645

645

918

793

673

494

534

611

977

694

705



الخاءحرف

جابرالدرمكةمنالخبزة

"المنامفيرايت"إني:فقاليوماغ!يماللهرسولعليناخرج

عازببنالبراءجنازةفيلمجماللهرسولمعخرجنا

خطالمجماللهرسوللناخط

عائشةاخرخلقا

أبوأمامةالزعفرانمنالعينالحورخلق

-412الحارببنعبداللهبيدهأشياءثلاثةوتعالىتباركاللهخلق

عباسابنبيضاءالجنةاللهخلق

أنسبيضاءدرةمنلبنةبيدهعدنجنةاللهخلق

784،رحمةمائةخلقهايومالرحمةاللهخلق

أبوهريرةصورتهعلىادمعزوجلاللهخلق

سلمةأمالوجوهحسانالأخلاقخيرات

الجنةخيل

أبوموسىميلاستونالسماءفيطولهادرةالخيمة

الدالحرف

أبوأمامةمنيةولالامنيولكن،دحامادحاما

دحمادحما

209

9

8

9

8

3

6

28

16

33

16

48

21

28

21

78

31

94

52

48



خطاطيففيهمزلةدحض

تتوضأامرأةفرأيتالجنةالبارحةدخلت

أنسذهبمنبصرأنافإذاالجنةدخلت

أنسيجريبنهرفإذاالجنةدخلت

أنسأبيضقصرفيهافإذاالجنةدخلت

توضأامرأةفرأيتالجنةدخلت

قصرافيهافرأيتالجنةدخلت

جابروداراقصرافيهافرأيتالجنةدخلت

الخدريأبوسعيدمنهاأعلىدرجةالجنةفيليسالجنةفيدرجة

أبوسعيدخالصمسكبيضاءدرمكة

أبوهريرةادمابنيادونك

الذالحرف

منزلةالجنةأهلأدنىذلك

-535صبرةبنلقيطاخرفيبعثعزوجلاللهلانذك

صبرةبنلقيطشئتحيثتحللكذلك

أمثالهوعشرةلكذلك

معهومثلهلكذلك

بيضاءرجليهإحدىالذي

309

632

601

892

381

992

87

99

43

162

283

372

307

536

535

631

631

263



أهلهفيالسوءيقرالذي

الراءحرف

عاممائةخمسمسيرةمنتوجدالجنةرائحة

والنارالجنةرأيت

الكوثررأيت

شيءكلهذامقاميفيرأيت

لحيتهفخللتوضأع!مالنبيرأيت

احداعليئترفأنأظنلمرب

تنطلقاأنلكمارحمتي

عبادهإليهاودعاالجنةبنىالرحمن

السابعةالسماءفيالمنتهىسدرةإلىرفعت

الجلدكرقةرقتهن

عامألفمسيرةمنيوجدالجنةريح

عاممائةمسيرةمنيوجدالجنةريح

الزايحرف

أوسعزواياهامنزاوية

النونكبدزيادة

وتعالىتباركربهموجهإلىالنظر:الزيادة

يرةهربوأ

أنس0

7-694سلمةأم

أبوهريرة

ابوبكرة

ثوبان

21

33

68

36

32

77

38

33

33

53

32



،161عجرةبنكعبوتعالىتباركاللهوجهإلىالنظر:الزيادة

السينحرف

أنسالبشرذريةمناللاهينربيسألت

،921شعبةبنالمغيرةمنزلةالجنةأهلأدنىما:ربهموسىسأل

منزلةالجنةأهلادنىمن:ربهموسىسأل

وزيادب!(لخسئتىاخسنواللذين!)لايةاهذهعنلمج!ي!اللهرسولسئل

خلقهعددوبحمدهاللهسبحان

عباسابنوالحمدللهاللهسبحان

،265،267،272أبوهريرةعكاشةبهاسبقك

البجليجريرعياناربكمسترون

البجليجريرالقمرهذاتعاينونكماعزوجلربكمستعاينوه

-558أجناداوتجندونالأمصارعليكمستفتح

واعلموابشرواوأوقاربواسذدوا

،051مسعودابنأبصارهمفرفعواالجنةفينورسطع

عباسابنوعجبكمكلامكمسمعت

لمخ!النبيمقدمسلامبنعبداللهسمع

الجنةأهلياعليكمسلام

أبوهريرةوالنيلوالفراتوجيحانسيحان

509

6

8

6

7

6

9

8

6

8

3

9

68

46

95

97

56

68

03

27

63

63

17

32

66

37



الشينحرف

الخدريأبوسعيدسنةمائةمسيرةالجنةفيشجرة

أباكأحيااللهأنشعرت

الخدريأبوسعيدالنبيونوشفع،الملائكةشفعت

الصادحرف

صبرةبنلقيطللصالحينالصالحات

الخدريأبوسعيدصائد(صدق)ابن

عميرعمرصدق

سلمةأمالدرصفاءصفاؤهم

يدهمذثمالصيحصلاةيومذاتاللهرسولبناصلى

عباسابنالاخرةالعشاءصلاة

352

612

977

518

283

276277،

694

73

003

الضادحرف

531صبرةبنلةطالغيبمنخمسبمفاتيحربكضمن

353434،الخدريأبوسعيدبيوامنرانيلمنطوبى

452أبوموسىميلأثلاثونطولها

268شركالطيرة

264الغربانفيالأعصمكالغرابالنساءفيعائشة

565قلبهاللهنورعبد

609



عبقريا

-232أبوهريرةالجنةيدخلونأمتيمنثلاثةأؤلعليعرض

مسعودابنأمتيعليئفراثتبالموسمالأممعليعرضت

عباسابنالرهيطومعهالنبيفرأيتالأممعليعرضت

جابرقطفامنهاتناولتلوحتىالجنةعليعرضت

73جابرتولجونهشيءكلعليئعرض

صبرهبنلقيطالمنيةعلم

صبرةبنلقيطالصلاةاقامةعلى

،371517،صبرةبنلقيطمصفىعسلمنأنهارعلى

عباسابنبيضاءالجنةخلقاللهفإنبالبياضعليكم

أنسالدنيافيالعمل

الفينحرت

لاتوالدأئهغير

ولامنيةلامنيأنهغير

الفاءحرت

سريرهعلىوهوربيفاتي

فأقعقعهاالجنةباببحلقةفاخذ

ذهبمنمشرفمربعمصرعلىفأتيت

709

مةمابواا

انس

أنس

9

3

6

8

1

4

4

23

27

36

38

53

53

53

54

54

65

12

03



كرسيهعلىنزلالجمعةيومكانفإذا

الشطرتكونواأنفأرجو

ربيعلىفاستأذن

الرحمنإلىنظرتفإذافأستفتح

فشفعنيالشفاعةوعدتنييارب:فأقول

حياةبكطالتفإن

نفاقوسبغضهمإيمانحبهمفإن

كذلكترونهفإنكم

ألفاسبعينوعدنياللهفمان

السعدانشوكمثلفإنها

نسيتنيكماأنساكفإئي

كالقمروجوههمزمرةأؤلفتنجو

رحجم(نزلانننينور):تعالىقولهفذلك

الجنةربوةالفردوس

اهابهفسلخ

المهاجرينفقراء

المكارهبهمتتقىالذينالمهاجرينفقراء

فريةيفريعبقرئاأرفلم

809

أنس

أنس

يرةهربوأ

حاتمبنعدي

وأبوأسيدأبوهريرة

مةماأبوأ

يرةهربوأ

برجا

برجا

سمرة

عبدالسلميبنعتبة

ثوبان

3

9

7

9

8

3

9

9

6

8

8

65

26

65

65

94

64

84

62

27

82

71

26

66

37

35

32

23



اللهعندالذيبكلالكافريعلمفلو

غرتهيطيلأنفيكماستطاعفمن

وسلامابرداعليهكانتدخلهافمن

والشهودبالكتابأمريومئذفمن

ربكمرؤيةفيلاتضارونبيدهنفسيفوالذي

وطيبهاروجهامنفيأتيه

الأفقفي

أبوابثمانيةالجنةفي

مجوفةلولوةمنخيمةالجنةفي

عاممائةدرجتينكلمابيندرجةمائةالجنةفي

كاللؤلوفيخرجون

زوجةوسبعينثنتينعلىمنهمالرجلفيدخل

رأيتموهإنعزوجلاللهأتعرفون:فيقول

فلبهفيوجدتمفمنارجعوا:فيقول

نفسهعبديبادرني:وتعالىتباركاللهفيقول

الملائكةشفعت:عزوجلاللهفيقول

قادرذلكعلىولكني،لا:عزوجلاللهفيقول

الصالحاناعملك:فيقولأنتمن:فيقول

يرةهربوا

يرةهربوا

عازببنالبراء

سعدبنسهل

أبوموسى

أبوهريرة

يرةهربوأ

633،

633،977-

78

76

59

71

34

16

63

26

66

78

78

78

64

81



فيقولالخازنفيقوم

عبديصدقأن:السماءمنمنادفينادي

المسككثبانفيها

سمعتأذنولارأتعينمالافيها

القافحرف

أنهارياطردتقديارب:الجنةقالت

قريشعرضمنرجلقال

الصالحينلعباديأعددتعزوجلاللهقال

أقامهنمناياتعشرعليأنزلتقد

الدجالعنحدثتكمقد

الجنةمنيدنتقد

رؤياكقصي

ياجبريل:بيأسريليلةقلت

لبيكاللهملبيك:تصيححينقل

اللهشاءإن:قولوا

الجنةفيأحدكمسوطقيد

الكافحرف

هرمزبنكسرى

019

أنس

عازببنالبراء

سعدبنسهل

33

يرةهربوأ

الصامتبنعبادة

بكرأبيبنتأسماء

أنس

كعببنأبي

ثابتبنزيد

زيدبنأسامة

أبوهريرة

حاتمبنعدي

223

-34

527

495

717

494

395

823

683

37

418

288

667

192

431

647



الجمعةإلىالجمعةكقدر

ذهبمنحافتاهالجنةفينهرالكوثر

غلهابردةفيالنارفيرأيتهإنيكلا

ياحارثةأصبحتكيف

وثلثهاأنتمكيف

لكمالجنةوربعأنتمكيف

لكموالشطرأنتمكيف

صليتإذاأخيابنياتصنعكيف

اللامحرت

أنس

عمربنعبدالله

الخطاببنعمر

مسعودابن

مسعودابن

مسعودابن

281،عمرابنفضةمنولبنةذهبمنلبنة

ذهبمنولبنةفضةمنلبنة

،126صبرةبنلقيطأبوابسبعةللنارإنإلهكلعمر

أنسروحةأوسبيلفيلغدوة

الجنةفيأحدكمقوسلقاب

الليلةمنذأرانيلقد

ثوبانعنهسألنيالذيعنهذاسألنيلقد

مسعودابن...بيأسريليلةإبراهيملقيت

أبوهريرةالسماءبينمماخيرالجنةمنأحدكمسوطلقيد

6

3

7

7

5

7

65

38

56

18

28

92

53

94

95

32

19

95



العينالحورمنزوجتانمنهمامرىءلكل

ألفاسبعونرجللكل

وهجرمكةبينلكما

أنسالدنيافيالعملاخسنوا(!لفذينمي

256،ابوهريرةالعينالحورمنزوجتانالجنةأهلمنللرجل

الخدريأبوسعيداللهسبيلفيللمجاهدين

أنسزوجةوسبعونثلابالجنةفيللمؤمن

أبوهريرةعطسالروحفيهونفخالسلامعليهآدماللهخلقلما

أبوهريرةجبريلأرسلوالنارالجنةتعالىاللهخلقلما

495،عباسابنرأتعينلامافيهاخلقعدنجنةاللهخلقلما

أبوهريرةعندهكتابفيكتبالخلقاللهخلقلما

هذامنأحسنالجنةفيسعدلمناديل

عمروبنعبداللهالكلامأطابلمن

عباسابنالسلامأفشىلمنالكلامأطابلمن

جابرالسلامأفشىلمن

طالبأبيبنعليالكلامطيبلمن

بعملهالجنةمنكمأحديدخللن

عبدالسلميبنعتبةأهلكإبلمنجذعةارتحلتلو

129

325

283

115

061

694

915

205

74

811

755

436

592

003

103

392

176

355



-905أنسالبحارلعذبتأبحرسبعةفيبصقتحوراءأنلو

وقاصأبيبنسعدسوارهفبدااطلعالجنةأهلمنرجلاأنلو

وقاصأبيبنسعدللدنيابرزالجنةمنظفرأقلماأنلو

-695وقاصأبيبنسعدالجنةفيمماظفريقلماأنلو

أبوهريرةحالكلعلىتكونوالو

أبوأمامةلهوىأعلاهامنفراشطرحلو

أبوذرخطاياالأرضبقرابلقيتنيلو

أبوهريرةاللحميخنزلمإسرائيلبنولولا

265سعدبنسهلألفاسبعونأمتيمنالجنةليدخلن

عبدالسلميبنعتبةأرضكشجرمنشيئاتشبهليست

عمروبنعبداللهعاماأربعينمسيرةمنليوجد

الميمحرف

مراتسبعالنارمنعبداستجارما

الدرجتينبينماالجنةفيدرجةمائه

أبيضالرجلماء

والأرضالسماءبينكماالفراشينبينما

الجنةمصاريعمنمصراعينكلبينما

وتعالىتباركاللهرؤيةفيتضارونما

139

يرةهربوا

سعيدبوا

بانثو

يلخدرابوسعيدأ

حيدةبنمعاوية

بوسعيدأ

425

795

795

028

443

711

84

،133

355

331

185

915

327

442

117

631



ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

ما

078صنعتماعلىحملك

54-44بلاليديبينخشخشتكسمعتإلاالجنةدخلت

266عباسابن؟فيهتخوضونالذي

184أبوهريرةمراتسبعيومفيالجنةعبداللهسأل

053ابوهريرةذهبمنوساقهاالاشجرةالجنةفي

671عائشةحجابوراءمنإلاأحدّاعزوجلاللهكلم

83جابرصلاتيفيرأيتهقدإلاتوعدونهشيءمن

547أبوأمامةرأسهعندويجلسإلاالجنةيدخلعبدمن

005أبوأمامةزوجةوسبعينثنتينويزوجلاإيدخلعبدمن

716القيامةيوماللهسيكلمهمنإلامنكم

716الحصيببنبريدةربهبهسيخلوإلاأحدمنمنكم

658الحصيببنبريدةالقيامةيومبهاللهسيخلوإلاأحدمنمنكم

111الخطاببنعمرفيبلغيتوضأأحدمنمنكم

433أبوأمامةطوبىإلىبهانطلقالاالجنةيدخلأحدمنمنكم

112السلميعتبةالولدمنثلاثةلهيتوفىمسلممن

183أنسثلاثاالجنةاللهيسألمسلممن

068عباسابنالدنيافيتعجلهادعوةولهإلانبيمن

441بابانمنهن

149



تسألانوالناروالجنةإلايوممامن

معضلاب!ميرأبيابنيسألانوالناروالجنةإلايوممامن

أنس(للوكتةاهذا؟ما

،804الألوةمجامرهم

الأعصمالغرابمثلالصالحةالمرأة

أبوامامةوالفضةبالذهبمسورون

الأبقعللغرابشهرمسيرة

جبلبنمعاذاللهإلاإلهلاأنشهادةالجنةمفاتيح

جبلبنامعاذاللهإلاإلهلاأنشهادةالجنةمفتاح

الطهورالصلاةمفتاح

المسكملاطها

أنسالجنةلهوجبتخيراعليهأثنيتممن

وابنوعائشةعبادةلقاءهاللهأحباللهلقاءأحبمن

وابوهريرةمسعود

عمروبن4عبداللاأبيهغيرإلىادعىمن

فلينفعهأخاهينفعأنمنكماستطاعمن

أبو.هريرةالجنةخزنةدعاهاللهسبيلفيزوجتينأنفقمن

أبوهريرةالأشياءمنشيءمنزوجينأنفقمن

159

918

576

231

263

426

353

136

136

138

27

924

711

336

268

221



لهاللهبنىمسجداللهبنىمن

والحسنالبهاءمن

الوضوءفأحسنتوضأمن

والبصاقوالنجاسةوالغائظالحيضمن

المنزلبلغأدلجومنأدلجخافمن

الخمرمنوجلعزاللهيسقيهأنسرهمن

الجنةأهلمنرجلالىينظرأنسرهمن

الاخرةفييشربهالمالدنيافيالخمرشربمن

نفسهفقتلسماشربمن

ركعةعشرةثنتيوليلةيومفيصلىمن

شهروصامالخمسالصلواتهؤلاءصلىمن

رمضان

العالمينربضحكمن

سلسبيلاتسمىفيهاعينمن

الجنةادنهأسأل:قالمن

وحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد:قالمن

النداءيسمعحينقالمن

نخلةلهغرستوبحمدهاللهسبحان:قالمن

169

29،692

624عمرابن

211أنس

946ابوسعيد

171ابوهريرة

384ابوهريرة

184

،378421

49أبوموسى

158جبلبنمعاذ

707

326ثوبان

185أبوهريرة

156الصامتبنعبادة

161جابر

29جابر



الذمةأهلمنقتيلاقتلمن

حقهابغيرمعاهدةنفسافتلمن

يدهفيفحديدتهبحديدةنفسهفتلمن

والنهارالليلاناءبهفقامالقرانفرأمن

اللهإلاإلهلا:كلامهاخركانمن

سودغنمذاكانمن

الدنيافيالحريرليسمن

شيئابهيشركلااللهلقيمن

عليهيغضباللهيسأللممن

صغيرمنالجنةأهلمنماتمن

اللهإلاإلهلاانيعلموهوماتمن

العجوز(/)يعنيهذهمن

ثوائاعملعلىاللهوعدهمن

منهاأنعميأكلهامن

يموتولايحياالجنةيدخلمن

يبأسولاينعمالجنةيدخلمن

الجنةفيالولداشتهىإذاالمؤمن

الدنيامنخيرالجنةفيسوطموضع

179

عمروبن4عبدالة

أبوهر-يرة

يرةهربوأ

جبلبنمعاذ

وأنبرالحطاببنعمر

سر،موبوأ

يلخدرابوسعيدا

عفانت3عثمان

عائشة

أنبر

033

332

784

437

173

292

711

183

468

173

094

785

388

ء!رابن

ابوهريرة

الخدريبوسعيدأ

سعدبنسهل

281

،428722

527

695



النونحرف

القيامةيومالاولونالآخروننحن

القيامةيومالاولونالسابقوننحن

وجلعزاللهوجهإلىانظر

يرةهربوأ

يرةهربوأ

،795

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

جبريل(بهن)أخبرني

جابر(قوقلبنالنعمان)جواب

الرؤية()

صاحبكمأنا

أبوذرمكلمنبي،

يمللابذكر،

أبوبكرالصديقوالآخرةالدنياأمرمنكائنهوماعليعرض

الخدريأبوسعيدالشمسرؤيةفيتضارونهل،

أبوهريرةالشمسرؤيةفيتمارونهل،

ابوهريرةبكر(الابيمنهمتكونأنوأرجو،

يمللابذكربالحقبعثنيوالذي،

أرقمبنزيدليعطىاحدهمإنبيدهمحمدنفسوالذي،

أبوهريرةدحمادحمابيدهنفسيوالذي،

189

227

227

624

528

328

173

06

618

83

052

626

631

571

22

483

693

518



كقدرإلاهوومابيدهنفسيوالذي،نعم

عشيرتكوعامة،نعم

طوبىتدعىشجرةوفيها،نعم

أبداتسقوافلاصحواأن:نودوا

اللهوجهإلىالنظر

عزوجلاللهوجهإلىالنظر

الموتأخوالنوم

الهاءحرف

الفواحشتهجرأنالهجرة

اللهسبيلهذا

عدنجنةمنتشخبالأنهارهذه

ربهامنالسلاماقرئهاخديجةهذه

عبدالسلميبنعتبة

عبدالسلميبر!عتبة

بوسعيدواليرةبوهرأ

نسأ

كعببنأبي

جابر

عمروبنعبدالله

مم!سعودابن

الأشعريأبوموسى

وعائشةأبوهريرة

-692وفىاأبريوابن

جابر(بيدهوهكذا)أبيهكذا

عمروبنعبداللهالجنةيدخلمنأولتدرونهل

سيرةأبو!الظهيرةفيالشمسرؤيةفيتضارونهل

أبوهريرةسحابدونهاليسالشمسرؤيةفيتضارونهل

919

952

355

355

338

517

682

208

942

147

386

792

283

284

233

713



،962وأبوأسيدأبوهريرةالبدرليلةالقمررؤيةفيتضارونهل

الشمسرؤيةفيتمارونهل

عبدالسلميبنعتبةتيسا؟أبوكذبحهل

مستغفرمنهل

الجنةرياضفيبستانانهما

عباسابنلايرقونالذينهم

حصينبنعمرانلايكتوونالذينهم

أبوهريرةأسيافهممتقلديناللهيبعثهمالشهداءهم

ثوبانالجسردونالظلمةفيهم

المثل؟مافتدريالملائكةهم

أنساالدنيادارفيقبضنعجائزكمهن

سلمةأمالدنيادارفيقبضناللواتيهن

عبيداللهبنطلحةسوءكلعنعزوجلاللهتنزيههو

أنسربيأعطانيهنهرهو

الواوحرف

سرقوانزنىوان

آخرينخلقالهااللهفينشىءالجنةوأما

آخرينخلقالهااللهفينشىءالناروأما

029

6

9

7

6

9

7

6

9

63

35

03

21

26

26

56

32

15

48

94

84

93

18

75

75



أبوهريرةيشاءمنللنارينشىءوانه

صبرةبنلقيطاللهلعمرو،وأهلي

غلبواشيءوبأي

منهمايرونفلاوالقمرالشمسوتحيس

ربكمإلىوتنظرون

نسأوجبت،وجبت،وجبت

الخدريأبوسعيدأمتيمهاجرييستوعباللهشاءإنوذلك

،503أبوهريرةبأعرفالدنيافيأنتممابالحقبعثنيوالذي

عباسابنليفضيالرجلإنبيدهمحمدنفسوالذي

عمروبنعبداللهمنيالجنةادنيتلقدبيدهمحمدنفسوالذي

طالبابيبنعليقبورهممنخرجواإذاإنهمبيدهنفسيوالذي

الخدريأبوسعيدعزوجلاللهعنددرجةالوسيلة

إليكليسوالشر

ابوهريرةسمواأعلاهاوالفردوس

اسودثورفيبيضاءوكشعرة

ابوامامةالفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلأنربيوعدني

أنسالفمائةالجنةأمتيمنيدخلأنربيوعدني

حياةبكطالتولأن

219

108

535

288

492

064

924

274

894

305

38

603

161

077

955

256

271

277

395



لمجيماللهرسولأصحاب(ةلشجرا/يعني)هيوما

وهكذا

أبيكمخطيئةإلأالجنةمنأخرجكموهل

أبيكمخطيئةإلأمنهاأخرجكموهل

برحمتهاللهيتغمدنيأنإلأأناولا

ذلكفيأحدولايبقى

الفلامحرف

تباغضولابينهماختلافلا

الجنة(مفتاح)اللهإلالاإله

الجنة()ثمنمخلصااللهإلالاإله

شركفيهايكممالمبهالابأس

الجنةثمرعنهاتشققبللا،

آمنواوأقوامبيدهنفسيوالذيبل،لا

رجالإليكسينتهيفإنهخطكلاتبرحن

وتقولفيهايلقىجهنملاتزال

والفضةالذهبآنيةفيلاتشربوا

العظيمتينلاتنسوا

الدنيافيزوجهاامرأةلاتؤذي

229

يرةهربوأ

أنس

أنس

عمروبنعبدالله

مسعودابن

أنس

حذيفة

عمرابن

جبلبنمعاذ

343

282

57

97

918

716

032

136

172

268

942

168

015

108

417

918

512



218إلينايفارقكأنفيوشكلاتؤذيه

137جبلبنمعاذباللهإلآقوةولالاحول

158جبلبنمعاذيعملونالناسذر،لا

482ولامنيةلامني

07جابرالموتأخوالنوم،لا

175جابرالجنةعملهمنكمأحدالايدخل

الرحيمالرحمناللهبسمبجوازإلآأحدالجنةلايدخل

145الفارسيسلمان

248مسلمةنفسإلآالجنةلايدخل

194مرسلاالحسنالعجزالجنةلايدخل

262العاصبنعمروالغرابهذامثلإلآالنساءمنالجنةلايدخل

188،595جابرالجنةإلآاللهبوجهلايسأل

الياءحرف

الجنةاللهيدخلكإنأعرابييا

الجنةفيجنانإئهاحارثةأميا

فتختارتخيرإلهاسلمةأميا

تبأسوافلاتنعمواأنلكمإنالجنةأهليا

تبتلىالأمةهذهإنالناسأيهايا

239

يرةهربوأ

نسأ

سلمةأم

955

602

794

63



76فلاتسبقونيإمامكمإنيالناسأيهايا

235الحصيببنبريدة؟الجنةإلىسبقتنيبميابلال

076عائشةابشركلااياجابر

176ئشةعاأخبركلاا،برياجا

115مرسلاعبدةبنالوليدالعينالحورعلىبيقفياجبريل

532المزيد؟يوموماياجبريل

946أنسالقرانحبسهمنإلأالنارفيماتقييارب

647حاتمبنعديحاتمبنعديالحيرةرأيتهلياعدي

574جابرلسوقاالجنةفيإنالمسلمينيامعشر

062عمرابنالاستغفاروأكثرنتصدقنالنساءيامعشر

918-818جابرويشربونفيهاالجنةأهليأكل

593يمتخطونولاويشربونالجنةأهليأكل

513أنسادمصورةعلىالجنةأهليبعث

612،646أبوموسىمنادياالقيامةيومعزوجلاللهيبعث

536أنسخلقالهااللهفينشىءفضلالجنةفييبقى

108أنسيبقىأناللهماشاءالجنةمنيبقى

616جابروجههإلىينظرونوتعالىتباركالربلنايتجلى

646أبوموسىضاحكاوتعالىتباركربنالنايتجلى



662جابرضاحكاالقيامةيومعزوجلربنالنايتجلى

272،813الخدريأبوسعيدأملحكبشكأئهبالموتيجاء

638مسعودابنوالاخرينالأوليناللهيجمع

65وأبومالكأبوهريرةالمؤمنونفيقومالناستعالىاللهيجمع

645أبوموسىواحدصعيدفيالأممعزوجلاللهيجمع

648أنسلذلكفيهتمونالقيامةيومالناساللهيجمع

1،34813عمرابنالجنةالجنةأهلاللهيدخل

317997،أنسادمطولعلىالجنةالجنةأهليدخل

265أبوهريرةألفاسبعونهمزمرةأمتيمنالجنةيدخل

278أنسألفاسبعونأمتيمنالجنيدخل

314جبلبنمعاذمكحلينمرداجرداالجنةالجنةأهليدخل

926حصينبنعمرانألفاسبعونأمتيمنالجنةيدخل

237أبوهريرةأغنيائهمقبلالجنةالمسلمينفقراءيدخل

238جابرالأغنياءقبلالجنةأمتيفقراءيدخل

143الجنةالجنةاهلاللهيدخل

645أوفىأبيابنالجنةأهلمنواحدكلإلىيزوج

563أبوأمامةالأعلىالاسفلولايزورالأسفلالأعلىيزور

546-464طالبابيبنعليوتعالىتباركالربالجنةأهليزور

529



بكرآلافأربعةالجنةأهلمنالرجليزور

أسماءراكبمائةمنهاالفننفييستظل

بكرأبيبنتأسماءسنةمائةالراكبمنهاالفننظلفييسير

مائةقؤةيعطى

الفارسيسلمانالصراطعلىجوازاالمؤمنيعطى

،505أنسالجماعمنوكذاكذاقوةالجنةفيالمؤمنيعطى

الدنيافيكناللاتيوالأبكارالثيبيعني

عذراءمائةإلىيفضي

واصعداقرأ!الجنةدخلإذاالقرآنلصاحبيقال

أنسيوماذكرنيمنالنارمنأخرجوا:اللهيقول

-351،395أبوهريرةالصالحينلعباديأعددت:اللهيقول

مجالستيأهلذكريأهل:تعالىاللهيقول

أنسعبديديوانفيانظروا:عزوجلاللهيقول

جابرلأهلاثطيبي:للجنةعزوجلاللهيقول

واسترجعحمدلمنعزوجلاللهيقول

العالمينلربالناسيقول

الاحسانويكفرنالعشيريكفرن

ذلكيكون

269

305

356

356

505

146

517

194

505

157

781

495

968

187

337

003

132

65



946أنسيلقوهأناللهماشاءالقيامةيومالناسيلقى

338وأبوهريرةأبوسعيدتصحواأنلكمإن:منادينادي

722تصحواأنلكمإنالجنةأهليا:منادينادي

326ثوبانالجنةثورلهمينحر

213-122أبوالدرداءساعاتثلاباخرفيتعالىاللهينزل

105الخدريأبوسعيدالمراةمنأصفىخدهافيوجههإلىينظر

328حدثتكإنينفعك

924النارأهلمنالجنةأهلتعلمواأنيوشك

اللهإلىعينفيهنظرتيومأولالقيامةيوم

673-561،672عمربنعبدالله

279



لأثرا

الاثارفهرس3-

الراوي

لألفا

الحسنترىأبواب

قتادةباطنهامنظاهرهايرىابواب

أوأبوسعيدجابركلهالقرانعلىالأيةهذهأتت

مجاهدمثالأ:ترابأ

عقبةبنقبيصة...يومانعيمأباأتينا

سالمبنأسود()الرؤيةحقأنها..بالطلاقعليهاأحلف

الطائيسعيدتكلمي:لهاقالالجنةخلقلمااللهأنأخبرت

زيدبنعبدالرحمنالجنةلأهليشاءبالذيأخبرنا

الشعبيالجنةالآباءبعملالذريةاللهأدخل

عباسابنإليهنزلتثمارهامنيتناولأنهمإذا

مجاهد...انطوىيسمولمالرجلجامعإذا

كثيرأبيبنيحيىالعينالحورمنالمرأةسبحتإذا

طالبأبيبنعلي..مللشأتاهمالجنةالجنةأهلسكنإذا

الأشعريأبوموسى...اللهيبعثالقيامةيومكانإذإ

ديناربنماللشرفيعبمنبرأمر:القيامةيومكانإذا

289

الصفحة

012

012

074

481

896

307

081

743

908

366

485

516

578

614

954



المنكدربنمحمدمنادنادى:القيامةيومكانإذا

-096جابر..خيولجاءتهم...الجنةالجنةأهلدخلإذا

شاؤامافيهاأعطواالجنةالجنةأهلدخلإذا

ليلىأبيبنعبدالرحمن

-131الضحاكملكأمامةدخلالجنةالمؤمندخلإذا

-843جريرابن:قالوايشتهونهطائربهممرإذا

مجاهد...ورقمنالجنةأرض

مجاهدمسكوترابهافضةمنالجنةأرض

عطاء..واليحضالولدمن:مطهرةأزواج

الشدي...الجنةادمأسكن

العباس...لناوادهقأسقنا

أبوهريرةوبينكبينييجمعأناللهأسأل

مجاهد...عليمالملائكةاستئذان

الحسناللهعبادةفيالشياطينأشركوا

طاوسالرؤيةيجحدونحتى...والمقاييسالمراءأصحاب

سلمانوالذهباللؤلؤأصولها

أنسأخدودالجنةأنهارأنتظنونأظنكم

النخعي..ابائهمأجورمثلأعطوا

929

54

96

96

31

84

35

28

53

71

57

58

91

96

35

38

08



345مجاهدوحسنهوجطلحأعجبهم

523عباسابنالأبكارافتضاض

683،968عبيدبنفضالةالقضاءبعدالرضاأسألكإنياللهم

27عباسابنالسنةادمعلىاللهألقي

376البراءالنضاختينمنأفضلتجرياناللتان

8869[القصص/إلاوتهثر(أ)تفسير.ملكهلاإ

596عبدالعزيزبنعمراللهبتقوىأوصيكفإني:بعدأما

511غزوانبنعتبةبصرماذنتقدالدنيافإن:بعدأما

803سعدبنالنعمانأرجلهمعلىالوفديحشرماواللهأما

561،186مسعودوابنعباسابنفالجنة:الحسنىأما

896القاضيشريكالتابعينعنهذادينناأخذنافقدنحنأما

818الرقاشييزيدالعيشلهمفطابالموتمنالجنةأهلأمن

35منبهبنوهبالأرضفيخلقادمإن

64،48الأشعريابوموسىالجنةمنادماخرجلماتعالىاللهإن

412طالبأبيبنعليبعضفوقبعضهاهكذاالجنةأبوابإن

696حسانبنهشامالجنةلأهليتجفىوتعالىتباركاللهإن

808عباسابندرجةالمؤمنذريةيرفعاللهإن

515حوشببنشهر...:للملائكةيقولثناؤهجلاللهإن

039



صباحاأربعينالجنةبابعلىألقاهسبحانهالله

933،الأشعريأبوموسىملكاالقيامةيوميبعثعزوجلالله

الأحباركعبجزوراضيفلكلإن:الجنةلأهليقولالله

مسعودابنمسكجبلمنتفجرالجنةأنهار

الجبارعلى..يومكليدخلونالجنةأهل

-554بريدةبنعبدالله

-567أبوهريرةالجونالعيسعلىلينزاورونالجنةأهل

مجاهدبيدهعدنجناتغرسالله

-215ميسرةثلابغيرخلقهمنشيئايمسلمالله

أبوهريرةخادمالافعشر...منزلهالجنةأهلأدنى

سنةألفيملكهفيينظرلرجلمنزلاالجنةأهلأدنى

672،عمرابن

عميربنعبيدمنزلاالجنةأهلأدنى

...اللهإلىينظرلمنالجنةأهلأشرف

جبيربنوسعيدالأعمش

سلامبنعبداللهالقاسمأبواللهخليقةأكرم

عازببنالبراءالجنةثمارمنيأكلونالجنةأهل

سلامبنعبداللهالسماءفيالجنة

319

09

61

32

38

55

-56

21

21

58

68

92

96

12

36

12



يزيدبنخالدأزواجهنيغنينالعينالحورن

شجرةبنيزيدالجنةمفاتيحالسيوفن

جبيربنسعيدعاماسبعينجسدهفيلتجريشهوتهن

-771سعدبنبلاللمبتلىدعاإذاالعبدن

الحبليأبوعبدالرحمنيتلقاهالجنةيدخلماأولالعبدن

الجنةأبوابعندأزواجهنيتلقينالعينالحورن

كثيرابيبنيحيى

الأحباركعبالجنةأهلحلييصوغ...عزوجلاللهإن

عبدالرحمنبنأبوسلمةعروسااللهلوليإن

الحسنالعرشفوقلأنهاعدنسميتإلما

أبوهريرهعاممائةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفيإن

الحسنالعرشفوقهالأنعدنسميتإلما

سميبنمغيثذهبمنقصوراالجنةفيإن

0،93عباسابنالبيذخ:لهيقالنهراالجنةفيإن

مسعودابنلعبة:لهايقالحوراءالجنةفيإن

أبوهريرةالعذارىحافتاهالجنةطولنهراالجنةفيإن

الزهريوالمرجاناللؤلؤحملهلشجراالجنةفيإن

لبابةأبيبنعبدةزبرجدثمرهاشجرةالجنةفيإن

329

954

137

524

772

311

516

424

705

348

165

992

511

513

545

954

553



575-574أنسمسككثبانعلىلسوقاالجنةفيإن

972أنسبنالربيعكقطرة:اللهعلمفيكلهمالعبادعلممثلإن

خالقهميرونالمؤمنينجميعأنيختلفوالمالمؤمنينأن

017خزيمةابن

...أريكتهعلىمتكئايكونالمؤمنإن

151.058مرةبنكثير...الجنةبأهلالسحابةتمرأنالمزيدمنإن

..حلةسبعينعليهالتليسالجنةأهلنساءمنالمرأةإن

486مسعودابن

478مجاهدوزضهومجورعيهز()فيالحورأنكحناهم

387مسروقأخدودغيرفيتجريأنهار

113المعافريأبوعبدالرحمنسماطانالجنةأهلمنللرجلليصفإئه

قثل(منرزقنا)قولهفيالجنةفيبالثمرةأتواإذهم

358مسعودوابنعباسابن

582اليمانيصفيخميسكلاللهإلىيفدونإذهم

586عباسابنالجنةأهلمراكبذكرإنه

545أبوهريرةوالتحميدالتسبيحاللهشاءإن

507جابرترانيفسوفالجبلاستقرإن

339



عباسابنالأنبياءمندرجةارفعالاباءكانإن

الاوزاعيوأصحابهجهما:عزوجلاللهيحجبأنلأرجوإني

الخطاببنعمر....تقديركمأرىقدواللهإني

أبوحمزةحوراءليتمثلتاضطجعتلماإني

الخطاببنعمراشتراهشيئاأحدكماشتهىكلماأو

سعيدبنقتيبة..والتصديقبالرؤيةالايمان

الباء

أحسناللهخلقمنليسأنهبلغني

الجنةفيسطعنوراأنبلغني

اللهرؤيةفي.بالعين

والطنافسالبسط

نظراإليهتنظربل

الأسفلالاعلىيزورالجنةأهلأنبلغنا

أسنانولهإلامفتاحمنليسولكن،بلى

بعضمنأفصلبعضهم

كوىوالنارالجنةبين

...رسولأتاهإذمنزلهفياللهولىبينا

...لنفسهمقالالجنةفيرجلبينما

349

عيوزالأا

شيلرقاايزيد

المباركابن

-154عباسابن

مالكالامام

هلالبنحبيب

منبهبنوهب

محيريزابن

الأحباركعب

الضحاك

عكرمة

908

007

525

514

525

307

055

515

207

452

996

564

137

152

563

095

373



التاء

مطبقةأبحرسبعةتحت

الرؤية()أحاديثكيفبلاتمز

منازلهموفيالطرقفيعليهمتنسيل

كاربهاوجهإلىتنظر

الجنة؟حسنتلمتدرون

الخمربهايمزجالتيالعيناسم:التسنيم

ربهاإلىتنظر

الثاء

القلالأمثالالجنةثمر

اللهإلآالهلا:الجنةثمن

يشاءمااللهيفعلثم

عباسابن

والليث1الثوريمالك

أبوالعالية

عباسابن

عياشبنالفضيل

عطاء

عكرمة

عباسابن

الحسن

طالبأبيبنعلي

عبداللهبنجابرع!يرالنبيإلىملائكةجاءت

أبومجلزشاءفإن،جهنمجزاؤه

الشعبيخراباوأسرعهماعمراناالدارينأسرعجهنم

عباسابنالسابعةالسماءفيالجنة

مسعودابنالرابعةالسماءفوقالجنة

359

13

07

62

16

62

36

17

97

74

74

13

13



الشمسبقرونمعلقةمطويةالجنة

طيرفيهاجنة:المأوىجنة

والزعفرانالمسكترابهاالجنة

الحاء

عمروبنعبدالله

الأحباركعب

سميبنمغيث

كثيرأبيبنيحيىوالسماعاللذة:الحبرة

الحارثيسعيدقصبمنآجاماالجنةفيأنحدثت

اللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

،516،296ليلىأبيبنعبدالرحمن

،561سعدبنعامراللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

،516السدياللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

-561الضحاكاللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

اللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

،561سابطبنعبدالرحمن

اللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

السبيعيأبوإسحاق

قتادةاللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

اللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

المسيببنسعيد

369

،615

،615

،615

13

91

28

54

55

96

96

96

96

96

96

96

96



اللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

،516البصريالحسن

عكرمةاللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

مجاهداللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة:الحسنى

الحسنالنساءعلىمنهأحسنالرجالعلىالجنةفيالحلي

أسلمبنزيدالطرففيهايحارالتي:الحوراء

مجاهدالطرففيهايحارالتي:الحوراء

الحسنالعينبياضشديدة:الحوراء

عباسابنالبيض:العربكلامفيالحور

قتادهلبيضا:الحور

474-مجاهدباديامخالطرففيهايحارالتي:العينالحور

الخاء

يختمثمبخاتموليس،خلطه

يختمثمبخاتموليس،خلطه

ادمقصيرىمنحواءخلقت

العرش:بيدهأشياءأربعةاللهخلق

بيدهالفردوسجنةاللهخلق

جديداخلقاخلقناهن

379

مسعودابن

مسعودابن

مجاهد

عمرابن

عطيةبنشمر

جبيربنوسعيدقتادة

296

615

615

425

473

474

474

474

473

475

71

215

217

948



مجاهدالزعفرانمنالعينالحورخلق

-805عباسابنعباسابنالزعفرانمنالعينالحورخلق

الخدريأبوسعيدمنلبنة:الجنةوتعالىتباركاللهخلق

عمروبنعبداللهأصنافالعبادتهالملائكةاللهخلق

عباسابن[18/ئعين(]الواقعةغيم!من):قولهفي.الخمر

عباسابن"مختوم"رحيققولهفي.المسكختم:الخمر

عطاء[18(]الواتعة/ئعينمنغسي)تولهفي.لخمرا

عباسابنالسماءمنيأتيكلاهماوالشرالخير

مجاهدالكوثر""تفسيرفي.الكثيرالخير

مثنبهآ(بهوأتوا)قولهفي.فيهرذللاكلهخيار

الحسن[52/]البقرة

قتادةفيهرذللاخيار

أبوالدرداءباباسبعونلهاواحدلؤلؤةالخيمة

عباسابنفرسخفيفرسخمجوفةدرةالخيمة

الدال

أبوهريرةلؤلؤالجنةفيالمؤمندار

مسعودابن"الخيامفيمقصوراتحور"قولهفي.مجوفدر

مجاهد76[وعئقري(]الرحمن/)قولهفي.الغليظالديباج

389

05

05

95

68

93

12

38

36

36

93

43

45

45



اللذا

435غيرهأوكعببنبشيرالدنياأزواجمنالزوجةان:لناذكر

013هلالبنحميدصورالجنةدخلإذاالرجلان:لناذكر

893قتادةاللهيارسول:قالأبابكرأن:لناذكر

448قتادةفيهاقولهمذلك

الراء

448مسعودابنالأفقسدأخضررفرفارأى

812عابدشابقصراالنومفيرأيت

204مسروقالخمر:الرحيق

808مسعودابنالقدملهيكونالرجل

444جبيربنسعيدالجنةرياض:الرفرف

707أحمدالامامزنديقفهوبهاكذبمنالرؤية

الزاي

المسيب،بنسعيد،أبوموسىاللهوجهإلىالنظر:الزيادة

968،296،396ليلىأبيابن،البصريالحسن

السين

49و15مزينابنأمخلوقة،الجنةعننافعابنسألت

945عباسابنبالزبرجدمكللةذهبمنسرر

939



516-515الثوريالجنةفينورسطع

416قتادةشاؤواحيثيصرفونهالهمسلسة

[15(]الروم/يخبروهـ%)قولهفي.الجنةفيالسماع

145كثيرأبيبنيحيى

رنك(إلاماشاء)قولهفيوقوفهمقدرأنهفيهسمعت

127وهبابن[701]هود/

996مالكالامام(الرؤيةأنكرلمناالسيفالسيف

الشين

العذارىافتضاضشغلهم

الأبكارافتضاضشغلهم

السررعلىالأبكاربافتضاضشغلوا

السررعلىالأبكاربافتضاضشغلوا

كماشفيتنياللهشفاك

الصاد

الجنصاهر

الرؤية()فيمبتدعإلاولايدعه،صحيح

المرجانبياضفيالياقوتصفاء

049

مسعودابن

الأوزاعي

الأوزاعي

حوصلأبواأ

طاهربنعبدالله

قتادة

راهويهبنإسحاق

الحسن

523

523

523

907

391

407

486



الطاء

كهيلبنسلمة6[]محمد/عرفهاالم()قولهفي.لهمطرقها

عباسابن26[(]ا!فين/م!ك)ختموقولهفي.مسكطينة

الطاء

عباسابنالجنةفيشجرة:الممدودالظل

جبيربنسعيدالزرابيعتاق:العبقري

كثيرأبيبنيحعىالزعفران!الجنةعشب

مجاهد2[0الانسان/ومل!كبيرا(أ)قولهفي.عظيما

الضحاكالرحالعليهاالنجائبعلى

الحسنالموتبعدهنعيمكلأنعلموا

معينبنيحيىالرؤيةفيحديثماعشرسبعةعندي

الغين

عباسابن[17/الواقعة(ألخدونقولهافي.لايموتونغلمان

الفاء

403

304

934

363

184

581

818

196

464

447الحسنوجههفرأيناالرفوففرفع

107عبدالحميدبنجريرمجلسهمنفأخرجه،بهفصاح

617عبدالحكمابناللهعنلايحجبونالمؤمنينانعلىدليلهذاففي

419



-968الأشعريأبوموسى؟جهرةاللهرأيتماذابكمفكيف

مالكالامامرؤيتهليجعلنوالأرضالسماءفورب

عباسابنسماواتسبعفوق

مجاهد72[الحيا!(]الرحمن/فى)قولهفياللؤلؤخيامفي

عكرمة55[شغل(]يس/فى)قولهفيالأبكارافتضاضهنفي

عباسابن55[(]يس/!شغل)قولهفيالعذارىافتضاضفي

والنخعيومجاهدطاوسولدولايكونجماعالجنةفي

عباسابن...ساقعلىشجرهالجنةفي

عمروبنعبداللهالخيلعتاقالجنةفي

دلالةفيها[51/(]المطففينزئهتمعن)نهمص):قولهفي

-آ16الشافعيالامام

القاف

مجاهداللهبناتالملالكة:قريشكفارقالت

مجاهدأزواجهنعلىالطرفقاصرات

أيوبأبيبنسعيدشهابلابنقريشمنرجلقال

عباسابنشاؤواكيفمذللةإليهمقربت

الحسننبيإلالايدخلهذهبمنقصر

-947الحسنأزواجهنعلىطرفهنقصرن

مجاهدوقلوبهنأبصارهنقصرن

429

096

007

131

457

521

524

528

553

561

407

391

947

954

366

992

048

048



قتادةغيرهمفلايردن...طرفهنقصرن

الحسنالخمار:قال؟النصيفوماأباهريرةيا:قلت

الزميل؟الجنةماحلل:عباسلابنقلت

مجاهدالفضةمنالجنةقوارير

قتادةالفضةمنالجنةقوارير

الشعبيالفضةمنالجنةقوارير

أحمدالامامالتعطيلإلىيرجعونالقوم

لنب

عباسابنعصاهإذلربهقالادمكأن

-723مصعمببنخارجةآياتبثلابالجهميةكفرت

أخرىمكانهاعادتثمرةنزعتكلما

مسعودبنعبداللهبنأبوعبيدة

الضحالبالخمر:..القرانفيكأسكل

طالبأبيبنعلي()سبحانك:لنفسهاللهرضيهاكلمة

أرطأةبنعديلابنهقالكرجلكونوا

اللام

عباسابن(91(]الواقعة/يتر!ؤنولا)قولهفيعقولهمتذهبلا

الحصيببنبريدةحمةأوعينمنإلآلارقية

439

3

3

3

7

48

43

43

41

41

41

07

65

72

35

84

68

04

26



عباسابنالحجلةفيالسريريكونحتىأريكةلايكون

مجاهديتغوطنولالايبلن

[301/الأبفخر(11!نعاملاتذرصه)قولهفيالأبصاريهلاتحيط

عباسابن

مجاهدولايهرمونلايكبرون

عباسابناللهعلىيحكمأنلأحدلاينبغي

عباسابنبمخرجينمنهاوماهملايموتون

عباسابنعربيالجنةأهللسان

الزهريعربيالجنةأهللسان

محمدبنجعفرالحورإلىأتشتاق:فقالحكيماحكيملقي

الفزاريابوابأربعةالجنةفيمؤمنلكل

،564مسعودابنخيرةمسلملكل

الأحباركعبثلابغيربيدهاللهيخلقلم

الحسنبهافيجزونحسناتلهنيكنلم

،616الشافعيالامامالسخطفيهؤلاءحجبلما

قتادةتكلمي:لهاقالالجنةاللهخلقلما

أبوهريرةالموتتذوقواحتىربكمتروالن

قوله:في.الجمعةأهلمنبمنازلهمأعرفلهم

046

472

062

472

735

742

997

997

121

487

216

465

307

081

688



303عباسابن6(عرفهالهم(]محمد/)

435الأحباركعبلصعق..ليسالجنةثيابمنثوباأنلو

544أبوأمامةأربعينأسفلهامابلغسقطأعلاهاأنلو

512الأحباركعبلأضاءتالسماءمندلينالحوراءمنيداانلو

515عباسابنلافتتن...كفهااخرجتحوراءانلو

617،407الشافعيالاماملماعبدالله..إدري!صبنمحمديوقنلملو

596الحسنلذابت..ربهملايرونأنهم..العابدونعلملو

735الخطاببنعمرعالجرملكقدرالناراهللبثلو

733الخطاببنعمرعالجرملعددالنارفيالنارأهللبثلو

413عباسابنالأسماءإلآالجنةممافيشيءالدنيافيليس

004عباسابن47(فيهاغؤل(]الصافات/لا)قولهفي.صداعفيهاليس

617عبدالحكمبنمحمدالمؤمنونلآإيراهليس

973،732مسعودابنأحدفيهاليسزمانجهنمعلىليأتين

047عمروبنعبداللهأبوابهافيهتصطفقيومجهنمعلىليأتين

الميم

24بشرأبيبنعبدالملكيسألانوالناروالجنةإلآيوممامن

935مجاهدبهأشبههما

588هلالبنحميدخازنألفولهإلآالجنةأهلمنإلآرجلمامن



الأحباركعبطيبي:قالإلآقطالجنةإلىسبحانهاللهمانظر

الأحباركعبلاهلكطيبي:لهاقالإلآالجنةإلىاللهمانظر

796المباركابنعذبهالآعنهاحداعزوجلاللهماحجب

أبوهريرةجهنمعلىسيأتيإلهلاأقولبالذيأناما

وغيرهمامسعودوابنعباسابنوالمرأىاللونفيمتشابها

مجاهدطعمهمختلفالونهمتشابها

مسروقالمسكطعمعاقبتهايجدون:المختوم

عباسابن[15ئؤضونؤ(]الواقعة/)قولهفيبالذهبمرمولة

عباسابنفضةمنبيضاءمرمرة

34[/فرفوعة(]الواقعةوفرلثع)قولهفي.سنةاربعينمسيرة

الأحباركعب

عباسابن[52!(]ص/أنراب)قولهفيواحدةسنعلىمستويات

عباسابن[15!(]الواقعة/موضونؤ)قولهفي.مصفوفة

مسعودابنولايحدثنلايحضن:مطهرة

عباسابنولايحدثنلايحضن:مطهرة

عبالسابنوالأذىالقذرمن:مطهرة

هـ-ادةوالأذىالاثممنمطهرة

مجاهدوالبولوالغائطالحيضمنمطهرة

469

596

811

207،

741

363

363

304

458

092

443

048

046

472

472

472

472

537



473يزيدبنعبدالرحمنلاتحيضالتيالمطهر

193السلفبعضمالواحيثماذهبمنقضبانمعهم

704عبالصابنحلوقهمفيتنسلأنها:معناه

464جبيربنسعيد[17(]الواقعة/مخلدون)قولهفي.مقرطون

486مجاهدأزواجهنعلىقلوبهنمقصورات

587أبوسليمانيأتيهالعزةربرسولأن:الكبيرالملك

104عبالصابن34[كأسمادهاقا(]النبأ/)قولهفي.ممتلئة

122طالبأبيبنعليالمبينالحقالملكاللهإلالاإله:قالمن

686-685طالبابيبنعليوالنظرالجنةدخولالنعمةتماممن

786العلاءبنأبوعمروأباعثمانيااتيتالعجمةمن

796المباركابنخالقهوجهإلىالنظرأرادمن

107عيينةابناللهكلامالقرآنإنيقللممن

507-407أحمدالامامالآخرةفيلايرىاللهإنقالمن

407أحمدالامامجهميفهوبالرؤيةيقللممن

507أحمدالامامكافرفهولايرىاللهإن:قالمن

607أحمدالإمامكفرفقد...لايرىاللهأنزعممن

607أحمدالامامجهميفهوبالرؤيةيؤمنلممن

707أحمدالإماماللهعلىردفقد...لايرىاللهأنزعممن

479



مجاهد[15موضونؤ(]الواقعة/)قولهفيبالذهبموصولة

عباسابنئؤضونؤ()قولهفيبالذهبموصولة

النون

جابروكذاكذاعلىالقيامةيومنجيء

جابروكذاكذاعلىالقيامةيومنجيء

عباسابنزمردمنجذوعهاالجنةنخل

الشعبييمسسنلمالجنةنساءمننساء

سعيدوالفواكهبالماء:نضاختان

(وزياد)قولهفي.اللهوجهإلىالنطر

،136أبوبكرالصديق[62/أيونس

26((]يونس/وزياد)قولهفيربهموجهإلىالنظر

،136،967حذيفة

بنعلي35[]ق/ولدئنامزلد()قولهفياللهوجهإلىالنظر

طالبأبي

مالكبنأنس35(ولدتنامزلد(]ق/)قولهفياللهوجهالىالنظر

وهببنزيد05[رلدتنامزلد(]ق/)قولهفياللهوجهإلىالنظر

الحسن23(/ناظق!و]القيامةرئهاإك)قولهفي...ربهاإلىنظرت

-686عباسابن(الرؤيةنعم)في

489

945

945

661

066

456

483

375

685

686

617

617

617

623

687



إليهوينظرون،اليهمينظر،نعم

الجنةفينهر

عرشهنورمساكنهمسقفنؤر

الهاء

-607أحمدالامام

مالكبنأنس

عباسابن

[ه4بطاينها(]ادحمن/)قولهفي.الطهائرفكيف...البطائنهذه

مسعودابن

أبوسليمانللحور(:يعنيمشتافا)كانرجلهذا

أحمدالامام(الرؤيةبها)أحاديثنؤمنصحاحهذه

-174أصحابهأوبعضجابركلهالقرانعلىتأتيالايةهذه

أبوسليمانفكيف،حوراءطلبفيهذا

حبيببنضمرةنعم:قال؟ئوابللجنهل

طالبأبيبنعلييموتونالذينالمسلمينأولادهم

البصريالحسنيموتونالذينالمسلمينأولادهم

عباسابنأبكازامتناللاتيالادمياتهن

ومجاهدقتادةاللاتيالمفلكاتهن

وأبوالعاليةالحسنريحانناهو

عباسابنكذاأرضفلانهبط:كمايقولهو

مجاهد[22/رزف!(]اداالمحاءهـفى)قولهفي.لجنةاهو

707

382

165

514

907

742

812

485

465

65-4

483

594

371

52

128



128مجاهد22[/الذارياتالمحآءرزق!(أوفى)قولهفي.والنارالجنةهو

202الأحباركعب()الفردوسالأعنابفيهالذيالبستانهو

202مجاهد()الفردوسبالروميةالبستانهو

383عائشة)الكوثر(..الجنةفينهرهو

404ابوالدرداءابيضشرابهو

026قتادةالأبصارتدركهانمنأعظمهو

[701(أهود/رلكإلاماسا)النارمنيخرجونالذينفيهو

718الضحالب

152محيريزابندرجةسبعونهي

202الضحالب(بالأشجار)الفردوسالملتفةالجنةهي

791عباسابنجبريلاليهايأويالتيالجنةهي

791عائشةالجنانمنجنةهي

791حبيشبنزرالجنانمنجنةهي

504عباسابن34[غسمادهاقا(]النبأ/)قولهفي.الممتلئةالمتتابعةهي

544الحسن76[الرحمن/وعئقر!ر(أ)قولهفي.البسطهي

054قتادة76[الرحمن/وعتقري(أ)قولهفي.الزرابيعتاقهي

الأرايك(كل!وقولهفي.الحجالفيالأسرةهي

164مجاهد[23/المطففينأ

059



أبوعبيد(الرؤية)أحاديث..حقعندناهي

الواو

كعببنأبيقطفَاموتهعندادمواشتهى

-686مسعودابنبهسيخلوربهأنإلأإنسانمنمامنكموالله

مسعودوابنعباسابناللهوجهإلىفالنظر:الزيادةوأما

مسعودوابنعباسابنفالسواد:القتروأما

مسروقأسفلهامننضدالجنةورق

الحسنلهمالدنيافيالجنةبهاللهوصف

786-معاذبنيحيىحقوالوعيدالوعد

الياء

..فيقولونغ!مدالنبييأتون

؟بيدكتخلقنيألميارب

للهتواضعياجرير

مالظلماتتدريهلياجرير

حوراءالجنةفيإنياعطاء

الحورإلىتشتافونأماالشبابيامعشر

رأتعينمالافيهاالمؤمنينأميريا

نائموهوالثمرةيتناول

519

الفارسيسلمان

عباسابن

سلمان

سلمان

ديناربنمالك

البصريالحسن

الأحباركعب

عازببنالبراء

307

54

687

615

615

346

403

787

676

65

357

357

513

642

365



مسعودابنمعلوميوملميقاتوالاخرينالأوليناللهيجمع

-808أبومجلزكمايجمعهملهاللهيجمعهم

-687جبلبنمعاذالقيامةيومالناسيحشر

عباسابن35[ائنثأتهن(]الواقعة/)قولهفيالادمياتنساءيريد

الأحباركعبالملائكةربهمإليهميرسل

وكيعالجنةفيالمؤمنونوتعالىتبازلنيراه

-903طالبأبيبنعليزمراربهمإلىاتقواالذينيساق

عباسابنصرفاالمقربونبهايشرب

عمروبنعبداللهذهبمنصحفةبسبعينعليهميطاف

بما!سبواماترث)قولهفي...الربلهميطهر

ف!!امسفىأجلإكيؤخرهتمولندائةمنظهرهاعك

نسأ[05/(]قبصحيزاءسادهالئهكانفإتأجلهمجا

عيينةابنالأرضفييعني

[6عرفهاالم(]محمد/)قولهفي.بيوتكمكماتعرفونيعرفونها

كعببنمحمد

زيدبنعبدالرحمنالدنيافيكماكانواأسماؤهيعرفون

ديناربنمالكالعرلشساقعندداودسبحانهاللهيقيم

أنسالسوقإلىانطلقوا:الجنةأهليقول

638

908

688

948

586

307

031

304

993

96

52

303

364

573



يخبروت()قولهفييكرمون

اليمينلأصحابيمزج

حسنةصورةفيعملهلهيمثل

إنشاءالحورخلقينشأ

(!يخبروهـ%)قولهفيينعمون

!(يخبروت)قولهفيينعمون

النارمنرجلينبإخراجيؤمر

539

عباسابن

مسعودابن

جريجابن

ابوسليمان

مجاهد

قتادة

سعدبنبلال

541

304

817

454

541

541

768



الأشعارفهرس-4

لأشعارا-أ

البيتصدر

ابوابهتصفقمتكئا

وأكملتواسبكرتوجلتفدفت

رائحالعشيةجيرانيإنألا

موقدكلاللهثوابوان

سطوتيماعشتالعمابنولايرهب

يعلمهاجنولهاجنية

موضونةداودنسجومن

فاحشةغيرعروبالخدوجوفي

ألهلهالحلالالسحرحديثها

حدثتهيوإنيملللمطالان

بناالمسيرجدانللركبفقلت

نعالناتغشىلنزالونوإلا

لهفطنتلولأمرٍهيؤوكقد

وقالادليلهابشرها

الفض!منوالصحافالمكاكيك

549

قافيته

لكوببا

جئت

دحومنا

يخلد

لمتهددا

وتر

فعيرا

لبصرا

المتحرز

توجز

يسدلفراا

ورفرف

لهملا

لالجبااو

حاللزا

الصفحة

191

422

302

786

944

433

394

206

206

202

446

171

346



جعبةوعلقتإبريقاتعلقت

أوعدنيع!يماللهرسولأننبئت

ليفلي!سأنتحيثبيالهوىوقف

رفعتهامدارماداإلآ

لذيذةهواكفيالملامةأجد

قبلييطمثهنلمإليوقعن

فإذهاعدنجناتعليفحي

ترىفهلالعدوسبيولكننا

كأئماباللجينومخلدات

وحدهالوعدصادقإلأيبقفلم

فإذهمالشفاءداردخلواوإن

واحدوالأمرالخلدجناننعيم

طعمهعذوبةمنعذابايسمى

وقربتمداللهومابساطإذا

عبقريةجنةعليهانجيل

وعدتهأوأوعدته!انواني

الأشطار-ب

نهاروالنهارناسالناسإذا

559

جامل

مامول

متقدم

سحم

ئلوما

لنعاما

لمخيما

ونسلم

لكثبانا

تعاين

مباين

تباين

صاين

قهرنماو

فيستعلوا

موعدي

412

787

82

482

406

406

464

731

731

731

731

446

448

786

234



واسلاللهإلىرأيذيكلبلى

ألمأرضاكإذاومالجر!

أقدامهارواسئاالبديفجن

حي6الحياإذابها.

شعريوشعريأبوالنجمأنا

59

164

766

944

002

234



وكيرهموالأعلامالرجالفهرس-5

لصفحةالاسما

،77،54،74،75،85،95مدآ

06،16،26،76،86،96،27،

73،57،67،08،18،28،48،68،87،88،98،912

636أرقمبنأبان

537الزبيريحمزةبنإبراهيم

606الخليلإبراهيم

636طهمانبنإبراهيم

277البلويالهيثمبنإبراهيم

908النخعيإبراهيم

562،682كعببنأبي

707الأثرم

،69،79،99،181،023،261حنبلبنأحمد

427،424،484،994،005،524،

573،906،4،07827،843

79الاصطخريجعفربنأحمد

25السعديحفصبنأحمد

579



عاصمأبيبنعمروبنأحمد

مردويهبنموسىبنأحمد

،433لأحوصأبوا

أحمرابن

سنانبنادريس

لأزهريا

،615نصربنأسباط

،805،528،145،907،827راهويهبنإسحاق

هانىءبنإبراهيمبنإسحاق

منصوربنإسحاق

،261رافعبنإسماعيل

،271عياشبنإسماعيل

السديعبدالرحمنبنإسماعيل

مجالدبنإسماعيل

سالمبنأسود

بوأسامةأ

،643،604،114،514،644،164،084أبوإسحاق

السبيعيأبوإسحاق

589

536

536

523

412

581

478

687

843

607

407

994

272

634

634

307

634

481

615



الأصمعي

الأعشى

الأعمش

الأعرابيابن

عبداللهبنسعيدأبوالأغر

لياسأبوا

فرعونامرأة

العزيزامرأة

مةماأبوأ

أنس

النضربنأنس

الأنباريابن

الأوزاعي

أوفىأبيابن

يوبأبوأ

بحرابن

البخاري

475

411،945

596

447463،394،

635

581

29

493

،273054،542،546،495،625،665

،29،223،793042468،90،5،

،517،545،795،617،648096،171

334

704

،573007

544،547

955

48

69،137،،023،261،372،093124،

959



،484494994،،،053،536066،716،755

عازببنالبراء

625،757الحصيببنبريدة

295البزار

المريسيبشر

657،674،675،676،307407،بطةابن

513داودأبيبنأبوبكر

بوبكرأ

المروذيبوبكرأ

فعيالشابوبكرأ

34بلال

بشربنبيان

البيهقي

الترمذي

شيخنا=تيميةابن

عبداللهبنجابر

هرمبنجارية

الجبائي

43870،5،053،663

41،111،237،261،392،0،05054

955،572795،

0،29،625066

069

36

71

67

96

71

68

07

91

23

63

96

67

96

63

94



عر(لشاا)يرجر

625البجليعبداللهبنجرير

634عبدالحميدبنجرير

البجليجريربنيزيدبنجرير

811الجريري

521،935،0،36،364971،743الطبريجريرابن

جريجابن

فرقدبنجسربنجعفر

زيادبنجعفر

الرازيأبوجعفر

الطائيأبوجعفر

الجعفي

723صفوانبنجهم

الجوزجاني

891،012الجوهري

396،007،107،307-066،296حاتمأبيابن

045،967الحاكم

911،325،093،894،005،536،573الرازيأبوحاتم

169

634

107

637

295

744

818

577

635

637

99

721

733

262

972

907

295



عليبنحبان

حبانابن

أرطأةبنالحجاج

المزيأبوالحجاج

منهالبنالحجاج

اليمانبنحذيفة

الكرمانيحرب

حرملة

ثابتبنحسان

البصريالحسن

حيبنصالحبنالحسن

عرفةبنالحسن

عياشبنالحسن

حبيببنحسن

ديناربنالحسن

جعفرأبيبنالحسن

635

103،005

205

134،893،536

734

562،676،686

،663826

352

302

،362،371465،474،486،

،615،296،596،734097

635

635

636

636

637

629



الماورديأبوالحسن

الأشعريأبوالحسن

واقدبنحسين

الفزاءأبوالحسين

عمربنحفص

سلمبنحكام

معاويةبنحكيم

سلمةبنحماد

حنيفةأبيبنحماد

السكريأبوحمزة

إسحاقبنحنبل

ثابتبنالنعمانأبوحنيفة

حواء

الطحانعبداللهبنخالد

البجلييزيدبنخالد

الدمشقييزيدبنخالد

يزيدبنخالد

العصرييزيدبنخالد

639

،25

،118

،118،314

،05

95

48

826

635

79

103

636

911

965

636

635

707

636

06،

636

252

105

052

636



مصعببنخارجة

المهاجربنخداش

خزيمةابن

()البغداديالخطيب

الخطيبابن

الخلال

حمدانبنأبوالخير

الدارقطني

الزبرقانبنداود

عطاءبنداود

أبوداود

داودأبيابن

دحيم

،964،065068

،228،442،467

205،581،644

955

343،658

دراج

الدنياأبيابن

118،994

162،286،792،992،603،803،317،

،386424433،،434،444،454455،،

،511،511-513،524،544،548،954

649

9

7

63

63

71

51

05

99

53

،5

96

63

23

07

68

57

05

،3

،4

،5



565567،568-،572578،،582586،،095،،207

997،812،981

523بيلاولدا

28،117ربوذأ

307(فعيلشااتلميذ)بيعلرا

363أنسبنالربيع

053،153،145،526،956،066أبورزين

444سعدبنرشدين

222رضوان

636مصقلةبنرقبة

201،691،991،302،5،03164،042،294الزجاج

59أبوالزبير

791حبيشبنزر

244،536الرازيأبوزرعة

637الهذيلبنزفر

06،901الزمخشري

484،944سلمىأبيبنزهير

636أنيسةأبيبنزيد

659



أسلمبنزيد

ثابتبنزيد

(الحواريأبيزيد)بن

وهببنزيد

زيدابن

أبوزيد

الشدي

معاذبنسعد

السعدي

جبيرسعيدبن

المسيببنسعيد

أبوالأغر=عبداللهبنسعيد

حازمبنسعيد

منصوربنسعيد

الخدريأبوسعيد

(لثوريا)نسفيا

473

625،667

305

617

935

002

،935496

436

305

488،596

615،296

636

827،843

،275345،468946-528،،

154،795962،733،

176955،

66-9



سفيان)1(

عبدالعزيزبنسكين

مطيعأبيبنسلام

الفارسيسلمان

سلامبنالقاسمأبوعبيد=سلامابن

كريمةأبيبنسليمان

عبدالرحمنبنأبوسلمة

حرببنسليمان

البرجميهارونبنسنان

لأستاذ()اأبوسهل

بوسورةأ

سيبويه

البرجميهارونبنسيف

إدريسبنمحمد=الشافعي

الحجاجبنشعبة

النثمعبي

مطلقا.الاسملمجيء،عيينةابنيحتمل)1(

679

،634

،625

،235

،653

،325،305،705،635

،413،483

07

32

63

67

8

8

9

3

9

9

94

73

63

53

71

63

07

65

08



والسلامالصلاةعليهشعيب

راشدبنشعيب

-636الحناطأبوشهاب

-432حوشببنشهر

907،4،،132267،428،906،618)1(تيميةشيخنا=ابن

،724،073،732

،534الأصبهانيأبوالشيخ

محارببنالصباح

،222،436،562،662،685الصديقأبوبكر-الصذيق

الناجيأبوالصديق

أشيمبنصلة-أبوالصهباء

،625الروميسنانبنصهيب

،202،164،516مزاحمبنالضحاك

حبيببنضمرة

عبدالرحمنبنطارق

طاووس

.الاسلامشيخ:يطلقوأحيانا)1(

689

85

636

637

325

،71

733

553

635

084

948

186

638

496

485

637

696



607لبطابوأ

،252،452،572،305،805،915،635نيالطبرا

945،446،208

716،196،996،017(ئيلكاللاا)لطبريا

616جريرابن-الطبري

436ويلطفاا

637حكمبنعاصم

636حبيببنعائذ

791،926،625،067،117عائشة

273أبواليمانلحيبنعبداللهبنعامر

615،396سعدبنعامر

371أبوالعالية

625،683،117عبادة

504العباس

،363704،114،134،944،472،،234،534عباسابن

474،488،905.062،562.068،686

733734،حميدعبدبن

634الأوديإدريسبنعبدالله

969



الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

عبدالله

عبدالله

أبوعبد

سلامبن

625،671،.542،546عمربن

،795.625،681العاصبنعمروبن

827،الحميديالزبيربن

نميربن

،635المباركبن

شعبة()شريكعثمانبن

فروخبن

686،مسعودبن

164،273،4عبدالواحد(بن)محمدالمقدسيالله

276،278،592،،332

مندهبنأبوعبدالله

العباسبنعبدالجبار

حبيببنعبدالحميد

)الاشبيلي(عبدالحق

دحيم=إبراهيمبنعبدالرحمن

إسحاقبنعبدالرحمن

زيدبنعبدالرحمن

079

793

688

745

843

634

207

636

636

711

،27

536

635

573

661

273

467

473



573حبيببنعبدالحميد

516،396ليلىأبيبنعبدالرحمن

516،396صابطبنعبدالرحمن

634المحاربيمحمدبنعبدالرحمن

536المدنيالمغيرةبنعبدالرحمن

536،464،723أحمدبنعبداللهأبوعبدالرحمن

637قرةبنعبداللهبنعبدالسلام

635القاسمبنعبدالغفار

066عبدالبرابن

001العطارمالكبنعبدوس

278عبدالقاهر

636موسىبنعبيدالله

635الهمدانيالأسودبنعبيده

634حميدبنعبيده

356،،201،991،4،03114015،4،447،944أبوعبيدة

463،477478،،048،482،486394،

944،478،307(سلأم)ابنالقاسمأبوعبيد

911غزوانبنعتبة

719



636عليبنعثمان

29،148عفانبنعثمان

637عمروبنعثمان

991العجاج

114عدي

295الفضلبنعدي

625،647،716حاتمبنعدي

126،103،325،093،894،005،205.581عديابن

073الطائيعربيابن

635النعمانبنعصام

187السليميعطاء

116الخراسانيعطاء

514،116رباحأبيبنعطاء

026العوفيعطية

896قبيصةبنعقبة

235عطيةابن

615،496عباسابنمولىعكرمة

،345465،617،625،644،،29طالبأبيبنعلي

729



،685،197084

طلحةأبيبنعلي

حرببنعلي

جدعانبنزيدبنعلي

المدينيبنعلي

هارونبنالحسنبنعلي

حيبنصالحبنعلي

عاصمبنعلي

الكنديالقاسمبنعلي

الفارسي()أبوعلي

بوعليا

مرثدبنعلقمة

زيادبنالعلاء

ياسربنعمار

زريقبنعمار

محمدبنعمار

رويبةبنعمارة

الخطاببنعمر

،991

،625

،625

04248،4،733،،734،735

739

03

03

31

05

05

63

63

63

42

28

66

63

63

67

84



العزيزبنعمر

عبيدبنعمرو

عبسةبنعمرو

مرثدبنعمرو

النعمانبنعمرو

هاتمبنعمرو

الجعفيشمربنعمرو

الفقيميعبدالغفاربنعمرو

جريربنعمرو

أبوعمرو

سعيدبنعنبسة

عونابن

-السلامعليه-مريمبنعيسى

يونسبنعيسى

المسيببنعيسى

الرمانيأبوعيسى

(سفيان)عيينةابن

جنيبنأبوالفتح

749

،51

96

63

63

63

63

63

63

47

63

32

06

63

63

63



411،414،444،458،463،478،482،،691الفراء

لفرزدقا

عبيدبنفضالة

زيادبنالفضل

سليمانبنفضيل

أبوعبيد=سلأمبنالقاسم

معنبنالقاسم

الموصلييزيدبنالقاسم

البلخيأبوالقاسم

الراغبأبوالقاسم

قتاده

،625،683

،342،362،504045،472،8

،594،543،062

سعيدبنقتيبة

،،346،413458،467،،54991،،5253قتيبةابن

كعب(بنمحمد)القرظي

زهيربنقسامة

حازمأبيبنقيس

المهلب(بنأبوكدينة)يحيى

759

971

482

968

407

467

637

581

94

94

،48

496

307

072

262

342

637

636



الكسائي

الأحباركعب

زهيربنكعب

عجرةبنكعب

الكلبي

791563،586،،496

0625

165،391791،،411،413،

،445045،046634،483،488،594،

الكواءابن

164،944لبيد

صبرةبنلقيط

صبرةبنعامربنلقيط

اللحياني

202،346،114،544،484،584،164()اللغويالليث

سعدبنالليث

مغولبنمالك

سعيربنمالك

أنسبنمالك

النار()خازنمالك

994،065ماجهابن

769

478

596

787

682

908

845

394

066

066

412

482

107

635

636

996

222

295



الأشعريأبومالك

الماجشونابن

المبرد

مجاهد

992

007

201،202،447،394

391،491،302،342،935،504،413،

045،464472،،474478،،481485،،

486،594،905،615،496

سعيدبنمجالد

ابومجلز

الشافعي=إدريسبنمحمد

البخاري=إسماعيلبنمحمد

الجريريبشربنمحمد

خزيمةابن=إسحاقبنمحمد

الصغانيإسحاقبنمحمد

الراسبيأبوهلال=سليمبنمحمد

مطئن()الحضرميعبداللهبنمحمد

المقدسيأبوعبدالله=(عبدالواحد)المقدسيبنمحمد

تمتام=غالببنمحمد

عليبنمحمد

779

637

907

635

536

277

575

103

581



عييلىمحمدبن

فضيلمحمدبن

عيسىبنمحملى

مروانبنمحمد

الواسطييزيدبنمحمد

رجاءبنمرجى

معاويةبنمروان

مردويةابن

المزني

المالكيمزينابن

الجعفيسعدبنمسعود

علي()ابنمسلمة

شريكبنمسيب

-السلامعليه-المسيح

مسعودابن

لمسعوديا

مقبلابن

،743،208

،616

51

59268،363،48،4،472،6

562638،،،734

789

63

63

63

63

63

63

63

08

71

49

63

93

63

09

08



الأصبهانيأبومسلم

هشامبنمعاذ

جبلبنمعاذ

سلامبنمعاوية

سليمانبنمعتمر

هلالبنالمعفى

الرقيسليمانبنمعمر

سليمانبنمقاتل

187،687،

601،342،691،411-412،3

416،445464،474،476،483،6،

948،294523،563،،

حيانبنمقاتل

حيانبنومقاتلسليمانبنمقاتل=المقاتلان

حفصبنأبومقاتل

عليبنمندل

47،05،53،45البلوطيسعيدبنمنذر

المنذرابن

،606،706،806-السلامعليه-موسى

،84،175.564،968الأشعريأبوموسى

979

94

053

751

275

635

635

636

،48

637

503

604

636

635

07،

128

062

711



15نافعابن

،911،482،4،320،93005،105،305النسائي

عبدالرحمنبننجيح

طريفبننصر

الأصبهانيأبونعيم

-السلامعليه-نوح

زيد()بنهشام

4،72العلافأبوالهذيل

سفيانبنهريم

حسانبنهشام

345428،4،،151،171،911،176،221أبوهريرة

625،962،688،1،71،716،733

بشيربنهشيم

سليم(بن=)محمدالراسبيأبوهلال

الهوزني

أبوالهيثم

أبوالحسن()الواحدي

عطاء()بنواصل

089

،445،447،944،478

49،

573

214

635

536

606

733

635

696

771

634

277

273

482

808



السائببنواصل

عمربنورقاء

،634الجراحبنوكيع

عمروبنالوليد

مسلمبنالوليد

منبهبنوهب

وهبابن

وهجط

261،278،441،994،005،105،305،معينبنيحيى

325،القطانسعيدبنيحعى

كثيرأبيبنيحيى

الطائيجابربنيحيى

زائدةأبيبنزكريابنيحيى

ابوكدينة=المهلببنيحيى

السمسارهاشمبنيحيى

،674(الرقاشي)يزيد

هارونبنيزيد

عطاءبنيزيد

819

556

635

207

637

994

581

036

295

295

634

036

558

635

636

818

634

635



عونةابنمولىعطاءبنيزيد

عبدالعزيزبنيزيد

عبيدبنيعلى

المحاربيالحارثبنيعلى

عطاءبنيعلى

يوسف

(للغويا)نسيو

ليمانابوأ

829

636

637

634

636

636

593

477،478،482

927



الأرواححاديفيالواردةالكتباسماءفهرس-6

الصفحةمؤلفهالكتاباسم

،657،674،675بطةلابنالابانة

676،307،407،017

705،952،664البيهقيوالنشورالبعث

516البغداديللخطيببغداد()تاريخالتاريخ

74البلوطيسعيدبنلمنذرالتفسير

84للماورديالتفسير

94الخطيبلابنالتفسير

94الراغبالقاسملأبيالتفسير

05الرمانيعيسىلأبيالتفسير

15،49المالكيمزينلابنالتفسير

128المنذرلابنالتفسير

358للسديالتفسير

387،462،743،408مردويهلابنالتفسير

927حاتمأبيلابنالتفسير

733حميدبنلعبدالتفسير

735الوالبيطلحةأبيبنلعليالتفسير

839



التفسير

التفسير

التفسير

ياتلجعدا

الصحيحينبينالجمع

الأولياء()حليةالحلية

المريسيبشرعلىالرد
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،712،397،597،7971،08،818

،693،067671
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843القيملابن)1(واستوائهخلقهعلىالربعلو

103الشماكلابنالفوائد

073الطائيعربيلابنالفصوص

69عبداللهروايةأحمدل!مامالمسائل
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607،707،807حنبلروايةأحمدللامامالمسائل

407زيادبنالفضلروايةأحمدللامامالمسائل

507داودأبيروايةأحمدل!مامالمسائل

507المروذيبكرأبيروايةأحمدللامامالمسائل

607طالبأبيروايةأحمدللامامالمسائل

607ءهانىبنإسحاقروايةأحمدللامامالمسائل

607القطانيوسفروايةأحمدللامامالمسائل

707الصائغزيادبنابراهيمروايةأحمدل!مامالمسائل

707الأثرمروايةاحمدل!مامالمسائل

407منصوربنإسحاقروايةواسحاقلأحمدالمسائل

".والجهميةالمعطلةغزوفيالإسلاميةالجيوش"اجتماعهو)1(
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663،826الكرمانيحربروايةوماسحاقلأحمدالمسائل

،33،14،39،49،211،611أحمدللامامالمسند

231،138،141،561،571،161،

017،173،233،482،552،952،

262،192،313.535،037،215،

053.571،695،626،564،965،

066،667،966.067،683،767،208،823

576،653للشافعيالمسند

35،037،195،676للبزارالمسند

117حميدبنلعبدالمسند

185،336الطيالسيداودلأبيالمسند

،918،277الموصلييعلىلأبيالمسند

356،174،894،785

07منيعبنلأحمدالمسند

503راهويةبنلاسحاقالمسند

386مردويهلابنالمسند

125سفيانبنللحسنالمسند
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بهيتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيد-1

وغيرها:والصفاتالأسماءفيوضوابطقواعد-أ

لمجي!،رسولهوأسماءكتابهوأسماء،وتعالىسبحانهالربأسماء-

،الذاتباعتبارمترادفة:والنارالجنةوأسماءالاخراليوموأسماء

00000000000000000000000001الصفاتباعتبارمتباينة

00000000004بوقوعهالشرعيجيءلاالعقلفيممتنعاماكان-

أفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاسبحانهإليهالشريضافلا-

000000000000000000000000000000000أسمائهفي

والمصلحةوالرحمةالحكمةعنتخرجلاوتعالىتباركأفعاله-

00000000000000000000000000000000002والعدل

000000000000181،8والمسئبالشببوتعالىسبحانهمنه-

0000000000000000008الثبوتيةبالأوصافيكونالمدح-

أمثلةذكرمع،وجودئاأمراتضمنإذابالعدمالربيمدح-

9-0000000000.0.00000000000000618لذلككثيرة

000000000000008بهيمدحفلابكمالليسالمحضالعدم-

00000000000000000000001الاحاطةتستلزملاالرؤية-

0000000009فيهوالمعدومهويشتركبأمرالكامليوصفلا-

00002المخاطبمنالمفهومالمعتادعلىخارجمبيناللهكلام-

399
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ولا

77

77

61

61

61

62

61
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00756الغاياتقصدلذاتهمقصودفهووبالرحمةللرحمةكانماأن-

قصدلغيرهمقصودفهووالسخطالغضبموجبمنكانماأن-

0000000000000000000000000000000000657الوسائل

000000976بدوامهايدومفإنهوصفاتهأسمائهمقتضىمنكانما-

،الدوامعلىمعاقبايزاللاأنهوصفاتهأسمائهموجبمنليس-

000000000000000077الدوامعلىمنتقما،الدوامعلىغضبان

000000000000000000000000978وتطهيرتأديبالعقوبة-

الدليلوفيإلا،باطلةعلىصحيححديثأوبايةمبطليحتجلا-

0000000000000618،216ذلكومثال،قولهنقضعلىيدلما

التوحيد:-ب

000000975وتوحيدهومحبتهبخالقهمالاقرارعلىالعباداللهفطر-

0000000000776المرادالمظلوبببقاءيبقىاللهوجهبهأريدما-

00000000000757عليهاالناساللهفطرالتيالفطرةهيالحنيفية-

000000000000000000000000268الشركمننوع:الطيرة--

0000000000000027الرقيةطلبينافيالتوكلتحقيق:التوكل-

00000000000000000000000000268التطيرينافيالتوكل-

000000000000000268التوكلتماممنوالتطيرالاسترقاءترك-

00000000000000000268الرقىفيالاذنعلىالأدلة:الرقية-
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...................التوكلتماممنالاسترقاءترك-

.....................الراقيمنإحسانالغيررقية-

.............................محسنالراقي-

......الكتبوإنزالالرسلوتعالىسبحانهاللهإرسالسبب-

............................بالايمانالتوسل-

توحيدهوعلى،وتعالىسبحانهقدرتهكمالعلىالدالةالآيات-

-000.00000000904..0000000.والألوهيةبالربوبية

.................والنيةوالعملالقولهو:الايمان-

الكسبي.الاختياريوعلى،التبعيالإيمان:علىيقعالايمان-

.............الثلاثةالأصولحققلمنبالجنةالبشرى-

،00000000000000142الراحمينأرحمشفاعة:الشفاعة-

،00000000000000000000182والرسلالملائكةشفاعة

..................يموتونولاتتناسللا:الملائكة-

.............الناروكافرهم،الجنةالجنمؤمندخول-

والتعليل:الحكمة-ج

وبيان،والمصلحةالحكمةعنسبحانهمشيئتهتجرديستحيل-

....................................ذلك

بدوامدائمايكونبحيثالآبادأبدالعذابدوامالحكمةفيليس-

599

268

268

926

757

917

608

808

825

078

078

538

484
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00000000000000000000000000773وتعالىسبحانهالرب

من:مبدؤها،وغضبهمحبتهتوجبالتيالأسبابسبحانهخلقه-

000000000000000181وحمدهحكمتهإلى:ومنتهاها،مشيئته

0000000000000068يناسبهدواءداءلكلأناللهحكمةاقتضت-

المشهودةوالآياتوالفطرالمعقولوأدلةوالسنةالقرآندل-

الحكمعنمعطلةسبحانهأفعالهتكونأنبطلانعلى

477-00.00000.000000.00000.0000.773والمصالح

00000000000000000000000761وعدلهحكمتهمظاهرمن-

وان؛صفاتهولاأسمائهفييدخللاالعذابهوالذيالشر-

0000000077وفنيزالحصلإذا؛لحكمةفهومفعولاتهفيدخل

لها،نهايةلادالئماتبقىالشرورأنالإلهيةالحكمةفيليس-

000000000000000000000000000000197أبداانقطاعولا

والرحمةالحكمةعنتخرجلاسبحانهأفعاله-

773،776-000000000000.0.000772والعدلوالمصلحة

ورحمةلهطهرة:المذنبلعبدهسبحانهاللهعقوبة-

000000000000000000000000000000،76،776978به

00777ذلكفيالعقلاءونزاع،وجهكلمنشرهيذواتيوجدلا-

والنار،بهالاإتزوللاأدواءلإزالةقدرتأدويةوالعقوبةالبلاء-

699



00000000000000000000000000002الأكبرالدواءهي

والوعيد:الوعد-د

0000000000000000000000005وعدهيخلفلااللهإن-

بهيمدحوكرمعفوالوعيدإخلافهأن:كلهمالسنةأهلمذهب-

00000000000000000005بهعليهويثنيوتعالىتباركالرب

05واحدموضعفيولاوعيدهيخلفلاأنهوجلعزاللهيذكرلم-

الوعيد:إنفاذموانع-

0000000000000000000000142،7النصوحالتوبة-1

0000000000000000000142،7الماحيةالحسنات-2

0000000000000000000142،7المكفرةالمصائب-3

00000000000000000000000001المسلميندعاء-4

0000000000000001فيهالشفاعةفيلهأذنمن-شفاعة5

0000000000000001نفسهإلىالراحمينأرحمشفاعة-6

7-757،776-0756...00الذنوبمنالعبدتطهيرمراحل-

00000000000004انقطاعهيمتنعلاالنارلأهلالعامالوعيد-

الحكم،لهذامقتضالفعلهذاأنعلىتدلالوعيدنصوص-

00000000000000000000000000لمانععنهيتخلفوقد
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78

78

75

75

75

77

78

42



:لصفاتواءسمالأا-هـ

.........................اللهاسماءمنالسلام-

-00182وآثارهومتعلفه،ولازمه،معناه:أسمائهمنالجواد-

....الوجوهجميعمنالمظلقالكماللهاوتعالىتباركذاته-

000004ومتعلقاتآثارهالهاوتعالىسبحانهوصفاتهأسماؤه-

764-،765،771

كثرةعلىالأدلةأعظممن(ءكثكمثلهليساقوله-

.....................جلالهونعوت،كمالهصفات

-000.000000.0162وهومحكؤ()قولهفيالمعيةمعنى-

................التكليمذكرالرؤيةأحاديثأكثرفي-

.....وأحكامهاآثارهاعنوصفاتهاللهأسماءتعطيليجوزلا-

....ومتعلقاتهاآثارهاتقتضيوالقدرةوالارادةوالعلمالحياة-

..................ذاتيتانصفتان:والرحمةالرضا-

يتنزهالذيالوجوهجميعمنالمظلقالكماللهسبحانهاللهأن-

............................خلافهتقديرعن

وأفعالهاللهكلماتأن:علىالصريحوالعقلوالسنةالقرآندل-

.............بأؤلتحذولا،بآخرتنقطعولا،تتناهىلا

..........بالمعذبولابالمعاقب:سبحانهاللهيسمىلا-

899

91

18

77

،7

97

62

62

71

18

72

76

76

72

76



:قولانالغضبصفةفيللناس-

.................يهالقائمةالفعليةصفاتهمنأنها-1

00000000000762بهقائمغيرعنهمنفصلفعلصفة-أنها2

00762لهمفارقتهايستحيلالتيالصفاتمنوالقدرةوالعلمالحياة-

00000000000000000762الذاتيةالصفاتمنليس:الغضب-

:نوعانالمعطلون-

صفاتهعطلمن-1

0000000000000000764وموجباتهاأحكامهاعئىمن-2

777صفاتهاواحالة،وإحالتهاالأعيانقلبعلىقادرالرب:القدرة-

إنشائه:علىتعالىالربقدرةشمول-

أجساما.الأعراضمن-1

أعراضا.الأجسامومن-2

أعراضا.الأعراضومن-3

00000000000000000000518أجساماالأجسامومن-4

العبداعتراف:سبحانهاللهمنوالعطفالرحمةيستدعيمما-

000000000000000000000000000000000000782بذنبه

0000000000000847المسألةبهويراد،الثناءبهيراد:()اللهم-

00000000000000846المسألةبهويراد،الثناءيهيراد:الدعاء-

0000978الانتقامأسماءمنوأغلبأكثروالاحسانالرحمةأسماء-

999



بها:يتعلقوماالجنةو-

32و00.0.0.52مخلوقتانوالنارالجنةأن:السنةأهلعقيدةمن-

54-00023..0الآنالجنةوجودعلىوالسنةالكتابمنالأدلة-

00000000000000000004القيامةيومقبلالجنةالروحدخول-

001-00000000059بعدتخلقلمالجنةأنزعممنعلىالرد-

0000000000000000000042الآنالجنةوجودعلىالاجماع-

00000000000000000000000484الجنةالجنمؤمندخول-

0000000000000825الثلاثةالأصولحققلمنبالجنةالبشرى-

0000000000000000000000847الجنةفيالتكاليفسقوط-

فيجنةأوالخلدجنةهيآدممنهاأخرجالتيالجنةهل-

001-000.000000000000000074..00000000لأرضا

000000000000000000000000913التوحيد:الجنةمفتاح-

بها:يتعلقوماالنار-ز

32و25مخلوقتانوالنارالجنةأن:والجماعةالسنةأهلعقيدةمن-

0000000000000000000000073أقوالسبعةالنارأبديةمن-

0000000000723قولكلوأدلة،والنارالجنةأبديةفيالأقوال-

52منوعقلاشرعاالناردواموبينالجنةدوامبينالفرق-

297-752..00.00000000000.00.0.00000000وجها

0001



00000000000000000009النارفناءبعدمالقولأدلةأقوى-

قولهفيالاستثناءمنالناربفناء:قالمنموقف-

5-0.00737..0000000000000000.0(اللهشاءما)إلا

0البدعأهلأقوالمنفقطالناربفناء:القولجعلمنعلىالرد-

استمرارعلىكمالهفيولاأصلهفيمتوقفاليسأوليائهنعيم-

0000000000000000000000176،3ودوامهأعدائهعذاب

00000000000000000000000000000000النارمفتاح-

الأخروية:الأحوال-ح

التفصيلوأما،إجمالأعليهماالعقلدل.والثوابالمعاد-

0000000000000000000000000002بالسمعإلايعلمفلا

000000000000000005.حقيقيذبجأنهبيان:الموتذبج-

8-0.581،816...000أخرأحاديثفيالذبحذلكنظائر-

6-0.0.0.0.815الموتذبجمنالمرادحرفمنعلىالرد-

ووجه،الرؤيةإثباتعلىالقرانمنأدلةسبعة:الرؤية-

4-0000.000606...00.0.0.0...0000000دلالتها

5-00000000000000625الرؤيةعلىالسنةمندليلا26-

1-0.00.0.0.685الرؤيةعلىالصحابةأقوالمندليلا12-

8-00000296...0الرؤيةفيبعدهمفمنللتابعينقولأ22-
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75

77

75

81

81

81

62

68

96
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0-00000996..000الرؤيةفيالعلموأهلللأئمةقولا61-

00000000000000000000الرؤيةفياللغةأهلجميعقول-

0000000000000000009الرؤيةمسالةفيالسنةأهلأقوال-

0000006الرؤيةلوازممنوالرضوانبالمغفرة()الزيادةتفسير-

0000000000000000000004نوعانالرؤيةفيالمنحرفون-

6-0.0571..0.0.0والعلووالتكليمللرؤيةالمعطلةإنكار-

السنةلأهلوالمجوسوالقرامطةوالرافضةالجهميةتكفير-

0000000000000000000000000000007الرؤيةلاثباتهم

000005تعالىاللهرؤيةمنوالجهميةوالباطنيةالرافضةحجب-

أهلبهيقطعثبوتاعنهثابتة(الشفاعة)عندلربهع!يمالنبيرؤية-

000000000000000000000000000000000000العلم

:والفرقالطوائف-ط

منيتناهىلاماوجودامتناع:أصلوهالذيالأصل:الجهمية-

0000000000000000000000000000000004الحوادب

5-00000000472ذلكتفاصيلفيونظارهمفرقهماختلاف-

ونفي،القرانبخلقالقول:الفاسدالأصلذلكعلىانبنى-

0000000000000000000000000000000008الصفات
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71

06

61

71

71

63

06

65
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الفاسد:الأصلهذاعلىالرد-

0000000000000000000000000009الكتابمن-ا

8-0000.0726..00000000000000العقل-منب

......................الصفاتفيمشبهةالجهمية-

خلقهعلىالخالققياسهم:الفاسدأصلهم:والمعتزلةالقدرية-

..................................أفعالهفي

.......................الأفعالفيمشبهةالقدرية-

0000000000000000000000000004نوعانالمعطلون-

المثبتينالسنةأهلوغيرهمالجهميةمنالباعأهلوهم-

000000000000000000007والتجسيمالتشبيهبأهل:للرؤية

:الاعتقادفيمنثورةفوائد-ي

....القيامةيومقبلالأرضإلىمريمبنعيسىالمسيحنزول-

............-لجيمالنبيوروحببدنكانوالمعراحالاسراء-

000000000000001عبدهعلىوملائكتهاللهصلاةأنواعمن-

000وضلالةبدعةكلمفتاح:-لمجيمالرسولبهجاءعماالاعراض-

00000000000000000001والمحكمالمتشابهللنصمثال-

3-00.00622والدنياالدينأفسدالذبدهوالنصوصتحريف-

الحسنأبونقلهكماوالجماعةالسنةأهلاعتقادمجمل-

3001

72

72

24

24

76

63

09

09

72

62



23-00000.0.0.000.000000.00000000052شعريلأا

حربنقلهكماوالجماعةالسنةأهلاعتقادمجمل

248-0000000000000.000.000000000.728نيمالكرا

000000000000057البدعأهلأقوالمنيعدالذيالقولماهو-

00000000000000000164؟وسيلةمج!ي!!النبيدرجةسفيتلم-

0000000000000000000000000526الرؤيةأحاديثتواتر-

4001



وعلومهالتفسير-2

المولف:فشرهاالتيالايات-ا

البقرةسورة

منتخرىجنتالنمأنالصبختوصعملوأمنواءالذيىاوب!ثتر)-

4174-00.00.07..200000000000000(لانهر()5اتختها

362-0.0.000.000358()25(قئلمنرزقنالذىاهذالواقا)-

362365-000..000.00000.000متثنبها()25(-!وأتوابه

عمرانالسورة

ألسمؤتعخمهاوجنؤرئجخفنمغفرؤإكوصسارعوا!)-

000000000000242(136-()0133..!لفمتقينأعدتلأزضوأ

081-0000000971(491()000رس!كعكوعدئناماوءائنارئنا)-

المائدةسورة

0000491(()00018واحئوةأدئهابنترانخنئيهوصألنصرئالتوقا)-

الأذعامسورة

738-0000737..000(()00128.يغميبصنااشتتغربنا)-

الأنفالسورة

000342(4-2()00.قلوجمهئموجلتألئهذكراإذالذينئمؤموتأإئما)-

5001



التوبةسورة

0000342(001()000لأدضاروآالمحفجرينمنلأؤلوناوألشبقوت)-

لهويأتوأئوفمأسمالمؤيخينمفأشزىأطه!إن)-

171و961-00000.000000000000671(111()000الجنة

يونسسورة

748-0.0648.(01()سنغفيهاوتحئنهمالئهئمستحتكفيهادغودهخ)-

هودسوره

ربكإنرئكشاءمالاإاأزضوأالشضتدامتمافيهاخدلى)-

227-000000000000000000.817(01يرل!!()7ئمانعالم

النحلسورة

00000000000741()9(000هـمنهاجإلرالئمبيلقمتداللهوعلى)-

الكهفسورة

بمتننفدانالبحزفلدنفدرئيلكلتمداداالبضكانئؤفل)-

00000000000000000000927(901)(!مدصاءيثلهجئناولؤربئ

الحجسورة

000000000000000000000000193(52لظو()لحادملحإ)-

العنكبوتسورة

،6400991(يغلموت()!انوالؤاتجوانلهىالأخرةالدارهـإ%)-



002-102

الصافاتسوره

563-57000000265(-05!()لونيتساءبعضعكبعهمفاقل)-

491-0.0000000291،391(1نسبأ()58ألحئةولينبثم!وجعلؤا)-

عرسورة

601.............(15-05!()الأبؤبالمئفئحةعدنجنت)-

الزمرسورة

رسليأتكنمألمخزنئهالهئموقالأتوبهافتحتجاءوهاإذاحتئ+)-

700000000000000000000000000000501(1()000ئنبم

الجئةالىربهئمأتقواالذجمتوسيق)-

روصءعر!
901-601و501-00000000000000201..0..!)73(زمرا

الدخانسوره

560000000302،473(-15()00.!أميهزمقا!فىالمعقينإن)-

00000000000563!()55(ءامنبفبههةبكلفيهايدعون)-

محمدسورة

403-0000000000.0.00000000503!()6(-)عرفهاالتم

الطورسورة

20000000000000000000854(0()مضحفوفهصسررصطمتيهين)-

7001



000000000000007!()02(-)وزوتجهو!ويىعين

الرحمنسورة

.إستبزقط!)54(منبطالنها!-

يرءصروصصص
...................()56(الطرفلمحمزتف!يهن

..................7(0!()حسانضير!فيهن)-

الواقعةسورة

.(61-1!()5متمنلبعلتهافتيهين!ئوضونهشسرلمفى)-

.................(!()28نحفحو2سذرفى!-

..................(2!()9منضودصوطقج)-

................!()33(ممنوعوولامفطوعهصلا)

.*،صصء،،
...................!()34(مرفوعةوفرلثي)-

.................!()35(افث!ااننثمأتهنانا)-

أ!يمنلك!فسنواليميناضبمقكانإنوأم!ا)-

.......................9(1-09!()اقمين

الحاقةسورة

...................(!()23يةدافطوفها)-

الانسانسورة

.............(!()5فورا!امزاجهاتكا)-

8001

47-478

44-441

000902

000488

000458

34-345

34-347

000365

48948-

48394-

000591

36-366

93-393



000000000193بها()6(يشربعتنا)-

00000000000000000000367(41!()لذليلأقالوفهاللتوذ)-

514-0.000000000.00000000414(1نخح!()6نفديراقدروها)-

704-000000000.000.0504(!()18سقسبيلاتسمئفيهاعينا)-

النازعاتسورة

00000000000000000000701(14!()اتمآوئهىأتجةفإن)-

المطففينسورة

2000000000000141(1-02!()انمقرئونكايمثهدصدومكننب)-

ص،،ءصج
0000000000000000000000000204()26(ختضهومسك-

التينسورة

000000000000000000000302()3!(لأميناانلدوهذا)-

الهمزةسورة

..........(9-!()8ممددةمعدصفى!3!مو!دةعلتهمإنها)-

9001

601



المؤلف:شرحهاالتيالقرانيةالألفاظ-ب

..................(اهبطوا)-

...............منها(.-)فاهبط

-)اهبطا(

-)الجنة(

(...................-)البيع

-)الحمأ(...................

-)صلصال(.................

.................(المسنون)-

-)الخلد(...................

................(ئحونلساا)-

..................(وىلمأا)-

..............(النعيم)جنات-

..................()المقام-

..................(لأمينا)-

................(صدق)قدم-

...................(أفنان)-

...........(النضاخة)ختاننضا-

...................يةرلجاا-

0101

057،95،62

000000062

000000062

00063،602

000000168

000000076

000000076

000000076

،76،82785

000000916

000000791

000000202

000000302

000000302

0402-502

00802،342

000000802

0000008002



00000000000000000000000000000000292(الغرفة)-

000000000000000000000000000000491(السلام)دار-

00000000000000000000000000000000902(لرفرفا)-

0000000000000000000000000000000000902(ندا)-

0000000000000000000000000000000243(مخضود)-

0000000000000000000000000000000114(لصحافا)-

000000000000000000000000000114،214(لأكوابا)-

0000000000000000000000000000000214(يقرلأباا)-

0000000000000000000000000000000314(ريرلقواا)-

0000000000000000000000000000000174(لمطهرةا)-

00000000000000000000000000000000473(لحورا)-

000000000000000000000000000000000674(لعينا)-

594-0000.00000000.00.0394...00.00.0(عربا)-

00000000000000000000000000000000594(عبكوا)-

00000000000000000000000000000000563(طلعفا)-

000000000000000000000000026كدرالاا-(ركونلمدا-

00000000000000000000000000000817(مجذوذغير)-

000000000000000000000000000000000647(ماغرا)-

1101



-)سدى(0000000000000000000000000000000007

التفسيرية:القواعدب

:يذكرونالمفسرينغالب-

0000000005لذلكومثال،تارةالمقصودالمعنىلازم-أ

.تارةدهأفرامنوفردا-ب

000000000005،347ذلكومثال.أمثلتهمنومثالا!

:القراءات-د

000000000000000000000000000000001()عاليهم-

000000000000000000000002وجررفعهوجه)خضرا(-

0000000000000000000003والجرالرفعوجه()استبرق-

4-234...00000.0000000والنصبالجروجهالؤلما(-

0-0.000.000308،408،508،908(ذريتهم)واتبعتهم-

التفسيرية:هـالفوائد

..................اثنانومراده:الجمعضميرمجىء-

-0000000000000.63القرانفي()جنةلفظمجيءموارد-

الرحمن()سورةفيالأولتينالجنتينتفضيلفيمبحث-

1-00702..00.0..0000.0أوجهعشرةمنالاخرتينعلى

8-000.00000000000000167.مؤكداتعشرةفيهااية-

1201

74

34

34

42

42

42

42

81

95

64

21

16



000000000000000026القرانفي()الاهباطلفظمجيء-موارد

000000000000000000916(ب)السائحونالمرادفيالتحقيق-

لادمإبليسوسوسةبقصةالاستدلالعنالمؤلفجواب-

98-0000000000000000088السماءمنوإخراجهاهباطهبعد

0085(والضحى)الظمأوبين(والعري)الجوعبينالمقابلةفيالسز-

00000000000016العداوةايةفيالجمعبضميرالإتيانفيالسر-

أبوابها(،)وفتحتالجنةأهلايةفيالجوابحذففيالسر-

0000000000000000000000000201النارأهلايةفيوذكره

:يقالبينما)ادخلوها(،لأهلهاالجنةخزنةقولفيالسر-

0000000000000000000501(جهنمأبواب)ادخلواالنارلأهل

000000291أنفسهمالجنوأنهم،()الجنةمنالمرادفيالصواب-

0000000000000000891عدن(ب)جناتالمرادفيالصحيح-

502-0.000.0.000.402(الصدقب)قدمالمرادفيالتحقيق-

902-0802(زوجان)فاكهةقولهفيبالزوجينالمرادفيالتحقيق-

00000000000702دونهما()ومنقولهمنالمرادفيالاختلاف-

0000000000000000000000012سببهعلىالمسببترتيب-

00000000000000000000112والمعنىاللفظتشاكلمواطن-

235-0234..(السابقون)والسابقونقولهفيالتقديرفيالأظهر-

1301



5-00000000403التعريفمنأنه(لهم)عرفهامعنىترجيح-

0000007بالذكرالفاكهةبينمنوالرفانالنخلتخصيصسبب-

0000000000والقلبوالنفمسالبدن:النعيمأنواعجمعتآية-

0000000000000000000000005ب)منثورا(التعبيرفائدة-

000000000000007والأعنابالنخلحدائقتخصيصسبب-

0000000000والقلبوالنفسالبدن:النعيمأنواعجمعتآية-

0000000000000000000000005ب)منثورا(التعبيرفائدة-

000000000000007والأعنابالنخلحدائقتخصيصسبب-

008؟يأسنلاالجاريالماءأنمع(آسن)غيرفولهمنالفائدةما-

00000000000000005المكنونباللؤلؤالولدانتشبيهفائدة-

000000000000000000000006الخلد()دارتسميةسبب-

0000000000000000004صدق(ب)مقعدالجنةسفيتلم-

000000000000000000007بالسلسبيلالعينتسميةسبب-

000000،345154،465،543،6المعنىبلازمللتفسيرأمثلة-

000000000000000000000347،7بالمثالللتفسيرمثال-

000000000009اللفظإلىلاالمعنىإلىبالنظرللتفسيرمثال-

ووصفهاالمؤلفمعناهاقدرالتيالتفسيريةالمواطن-

ونحووأليقأكملأوأعمأوألطفأووأعظمأبلغ:بأنها

4101

03

36

47

46

36

47

46

36

37

46

91

02

61

84

47



)00000000000000،63،201،301،401،181،591ذلك

،193293،154478،)847،

والتدبربالتاملالجديرةالمواطن-

،16،63،501،601،531،961)0000:المؤلفاليهاأشارالتي

018،491،292،378،493،154،

468،946-047،394،395،606،

.:والباطنالظاهربينالتفسيريةالنظائر-

المفشرين:علىالمؤلفتعفبات-

738،)788

،193(،293،393،493

،421،423)471

00000000000000000000000095المفسرينلبعضأقوال-

901-0.00000.000000.0.0000000000006مخشريلزا-

000000000000000000000000000000000563الطبري-

375-0.00000000.000000374..00000المفسرينبعض-

00000000000000000000000504المفسريننحاةمن-فرقة

000000000000000000000000000000704الأنباريابن-

00000000000000000000000000000000414.قتيبة-ابن

00000000000000000000000000847والثوريجريجابن-

1501



وعانيها:المقرونةالألفاظ

0000000000000000000000000000916والعبادةالتوبة-1

00000000000000000000000000916والسياحةالحمد-2

00000000000000000000000000916والسياحةالعبادة-3

017-000000000000.0.0000.0916والايمانالاسلام-4

000000000000000000000000000017والتوبةالقنوت-5

...........................والبكارةالثيوبة-6

..........................والسجودالركوع-7

...............المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر-8

1601

017

017

017



وعلومهالجدت-3

المؤلف:شرحهاالتيالأحاديث-ا

الكتابأوتواأنهمبيد،القيامةيومالأولونالسابقون)نحن-

.....................(بعدهممنوأوتيناه،قبلنامن

اخرعندمنزلتكفإن..وارقاقرأ:القرانلقاريء)يقال-

................................تقرؤهااية

بكر:أبوفقال(...الجنةبابفأرانيبيديفأخذجبريل)أتاني-

.........إليهانظرحتىمعككنتلئنوددتاللهرسوليا

227

135

922

134-000000.00000.000133اسما(وتسعينتسعةلله)إن-

........................(الرحمنعرش)وفوقه-

..................واحد(رجلخلقعلى)أخلاقهم-

سمعإلاأذنهفيأصبعيهيدخلأحدليسالجنةفينهر)هو-

.................النهر(ذلكخرير

(..............................مسك-)طينه

134

318

383

00000000000000000000000000804(الألوة)ومجامرهم-

124-00.0042(الاخرةفييلبسهلمالدنيافيالحريرليس)من-

000000144(والأرضالسماءبينكما[الفرلش:]يعني)ارتفاعها-

1701



.......................(منيةولامنيئلاأنه-)غير

..........(النفستلهمونكماوالتكببرالتسبيح)يلهمون-

1801

052

981



الحديثيةاالألفاظ-ب

........)الغابر(-

.......(الوسيلة)-

..لفيلزوا-لقربيا-

.....(عليهحلت)-

......(لهحفت)-

الغربانمن()الأعصم-

.......()الملاط-

......()الذرمك-

.......()العقيان-

.......()عفري-

......()القصب-

........)يخنز(-

......()الريحانة-

....(ثيابهتبلىالا-

(.......-)البطلة

.....(الحجلة)زر-

......(المكنون)-

المؤلفشرحهالتي

9101

154

164

165

166

166

262

285

286

288

928

792

84

371

428

462

468



....()الغياية-

...()اللاهون-

اللهم()سبحانك-

....)الملبود(-

0201

466

844

343



لهم:ترجمأوالمولففيهمتكلمالذينالرجال-بر

.................الزبيريحمزةبنإبراهيم-

..................البلويالهيثمبنإبراهيم-

..................السعديحقسبناحمد-

.......................سنانبنإدريس-

000000000000000000612رافعبنإسماعيل-

.....................عياشبنإسماعيل-

...........................لياسإبوا-

.......................الكرمانيحرب-

.......................عمر.بن-حفص

......................معاويةبنحكيم-

................مالكأبيبنيزيدبنخالد-

....................البجلييزيدبنخالد-

.......................سعلىبنرشدين-

......صبرةابنأوعامربنلقيط:العقيليأبورزين-

......................الأنصارمنرجل-

....................الحواريأبيبنزيد-

....................عبدالعزيزبنسكين-

2101

00000536

00000277

00000205

00000581

،262-994

0،271272

00000581

00000843

00000103

00000118

00000052

00000252

0442،443

00000066

00000262

00000405

00000324



0000000000000000000000000000324حوشببنشهر-

000000000536المدنيعبدالرحمنبنالمغيرةبنعبدالرحمن-

0000000000000000000000000000295الفضلبنعدي-

0000000000000000000000000000116نيساالخراءعطا-

0000000000000000000000000000558مرثدبنعلقمة-

00000000000000000000000000000103حرببنعلي-

00000000000000000000000000000000288علاثةابن-

......................الموصلييزيدبنالقاسم-

.................الراسبيهلالأبوسليمبنمحمد-

.................الحمصيسفيانبنعوفبن-محمد

.......................)تمتام(غالببنمحمد-

..................)الشندي(عبدالرحمنبننجيح-

.............................زيدبنهاشم-

2201

581

277

99

103

215

052



المولف:عليهاتكلمالتيالأحاديث-د

،1.551،561.175،186)17المؤلفصححهاالتيالأحاديث*

512،23848،2،252،255،

925،027،271،،385،693

184،431،434،505،175،

528.053،695.561،643،

671،071،734،973،781،)784

،1،023،203،803)000017المؤلفضغفهاالتيالأحاديث*

4،32424،905.)581

000000000000000000000203:بالشواهدالحديثتقوية*

00000000000000000000254:طرقهبتعددالحديثتقوية*

علىالحديثمنالمرادالمؤلفعلقالتيالمواطن*

،1،024،992،00،3317)95:محفوظاكانإنأوالحديثصحة

144،405-505،154)

2301



الحديث:علوم-هـ

00000000000000000000071،216الوقفترجيح:العلل-

00000000000000000000000171،911الرفعترجيح:

0000000000000000544،805،295بالوقفالاعلال:

532،427-00.0.00000.00000000.0432:المتوننقد-

000000000000000000000000000000000824راجدلاا-

:لاضطرابا-

000000000000000000000181،145:المتناضطراب

955-000.0000.00.00000.000558السنداضطراب

00965()حدسوالصواب()عدسقولهفيشعبةخطأ:التصحيف-

208-755108،-000.754لفظهبانقلابالمتناعلال:القلب-

الرواةتفردات:التفرد

000000000000000000000000000277قزالراعبد-1

000000000000000000000000314سلمةبن-حماد2

00000000000000000000000443سعدبن-رشدين3

00000000000000000000894كريمةأبيبنسليمان-4"

......................رافعبنإسماعيل-5

....................حبيببنعبدالحميد-6

2401

994

573



الآياتأوالأحاديثبينالتوفيق:الحديثمختلف-

،(321-131)،(911،231،821-511).0..000المتعارضة

(321-431)،(431-531)571،951،061،

177(،)178-،024،241255(،)256-

257()258-026(-،)261،285،334،373

)042-422(

متوع:حدثيفوائد-و

000000117سعيدأبيعنالهيثمأبيعندراج:نسخةتضعيف-1

(يرقون)ولالفظةتيميةابنالاسلامشيختضعيف-2

268-0267..00000000.000000.00.0غلطأنهاوتحقيق

منكماستطاع)فمنلفطةتيميةابنالاسلامشيخ-إعلال3

0000000000000000000000000428(فليفعلغرتهيطيلان

0000000000000734الخطاببنعمرمنيسمعلمالحسن-4

الرواةيخالفبماتفردإذا:(ضبطهالخفةفيهمملممن-5

حديثهيقبللم:الثقات

0000000000000000000000262عياشبنإسماعيل-1

00000000000000000000000325حوشببنشهر-2

الترمذيقولعلىزيادةالبابفيأحاديثالمؤلفإضافة-6

2501



548-00000000.445..000000...وسردها،(الباب)وفي

...درجةمئةالجنةفي)إنلفظالاسلامشيخترجيح-7

(،درجةمائةالجنة)إنلفظعلى(للمجاهديناللهأعدها

133-0000132..0.0000.000000.00000ذلكوتفصيل

الرحمن(عرشوفوقه...)كلمةضبطالمزيترجيح-8

000000000134.ظرفلااسمأنهعلى:الفتجعلى=القافبضم

00443سعدبنكرشدينبهينفردفيماعليهيعتمدلاالحفظ-سيء9

2601



وأصولهاانه-4

362-0.0000.000.0.361والعقلالسياقبدلالةالتخصيص-

0000000000024قومعند()المخصصالمخصوصللعاممثال-

00000000748فيهمختلفوالثالث،نوعانبهالمعتذ:الاجماع-

ولاالعضدغسليستحبلاالصحيح-الوضوء:الطهارة-

000000000000000000000000000427ذلكووجه،إطالته

000000000000763وطهرةوتخفيف،ورحمةعقوبة:الحدود-

2701



وعلومها:اللفة-5

البلاغة:علوم-أ

00000000000000465المكنونباللؤلؤالولدانتشبيه:التشبيه-

948-0.0000484...00النساءعنكنايةالفرشذكر:الكناية-

0000000000000000000011تكثيرهمنأولىالضمائرتقليل-

0000000000000000000000063،201الكلاملبلاغةمثال-

000000000000000000016الكلاملطريقاللفظلمنافرهمثال-

00000737)الا(بمعنى)سوى(تقديرعندالكلامفيالمنافرةبيان-

الكوكبدونالغابربالكوكبالجنةأهلتمثيلفائدة-

000000000000000000000415أعلىأنهمعللرأسالمسامت

00000000000000000000193،293وأمثلته،الفعلتضمين-

00000000000000000000097القولفاعلحذفمنالفائدة-

2801



والصرفالنحو-ب

000011وغيرهالزمخشريعندالضميرمنفيهلابدالاشتمالبدل-

0000000000000000701عنهينوبولااسممنحرفلايبدل-

000000000000000000701واحدبفعلفاعلينارتفاعيمتنع-

0000000000000701والاضافةواللامالألفبينتعاقبالعرب-

0000161المعرفةمجرىجرت:نوعهاوانحصرتعينتإذاالنكرة-

00000000901بهقائللا:بيانعطفالنكرةعلىالمعرفةجريان-

بعدالجزاءوقوعتقتضيوجزاءشرطمنالمركبةالجملة-

000000000000000000029،201العربيةأهلبإجماعالشرط

النجم--المدينة-الجنة:بالغلبةعلفاصارتالتيالأسماءمن-

00000000000000036الكتاب-البيت

علىالصفةمنالعائدالضميرفيالعربيةأهلاختلاف-

المؤلفوتعليق،(الأبوابلهم)مفتحة:قولهفيالموصوف

901-0000.00000.0000000.0000601..00ذلكعلى

722-0718ربك(شاءما)إلاقولهفيالضميرمرجعفيالتفصيل-

المؤلفوتعليقأبوابها()وفتحتقولهفيالواوإعرابأوجه-

201-00.00101...000.00.0000.000الأوجهتلكعلى

00000000000000000947الفاعلإلىمضافةصفة:قاصرات-

9201



.....فعلان:بابهاالمصادر-

.....فعلان:بابهاالصفات-

)الحور(،اشتقاقفيالاختلاف-

فاعلوزنعلىالاسميجيءقد-

.........والشعرالقرانمن

.........الاكبرالاشتقاق-

.....()رضواناسماشتقاق-

النارخازن()مالكاسماشتقاق-

.....()الوسيلةلفظاشتقاق-

.........(الجنة)اشتقاق-

......()عدنلفظةاشتقاق-

الاعرابية:الألفاظ-

..............()فوق-

........هو(أنااكون)أن-

..............)مقاما(-

.............()الطالع-

.....(السابقون)والسابقون-

....وجهاننصبهافي)دانية(-

474ذلكفيالصحيحوبيان

ذلكوشاهد،الكثرةبهويراد

891

016

235

0301

002

002

-475

422

604

222

222

164

191

991-

0134

161-

0161

0155

-236

0367



ب-اللغة:

...............الواحدلفظفيبالجمعتجيءالعرب-

.................زوجة:يقولونيكادونلاالعرب-

.........:طريقينلهمفإننيفلهبعددقدرتإذاالعرب-

ومنفردين،مجتمعينوالمحلللحالاسمايكونماالأسماءمن-

................................ذلكأمثلة

00000000000000000000004الجنسلبيان()منمجيء-

000000000000000000000007ومعناها،المعاوضةباء-

00000000000000000000000008ومعناها،السببيةباء-

000000000000000000000008تحققهيكونلالماالو(-

00000000000000000000528،7الوقوعللمتحقق)إذا(-

000008بالتأبيدقئدتوإن؛المستقبلفيالنفيعلىتدل(الن-

00000003وتعديهصلاتهبحسباستعمالاتعدةله:)النظر(-

اقتضى:السليمالحيإلىنسبمتىاللقاءأناللسانأهلأجمع-

000000000000008وجوابه،عليهإيرادمع،والرؤيةالمعاينة

00000000000000008والضمالاقترانعلىيدل:الباءلفظ-

000000000000007الاعمالتعليقلمجردتستعملقد)إذا(-

3101

42

47

31

17

17

52

53

06

62

06

47

53



:الالفاظلهذهاللغويةالمعاني-د

0،00000191الجان،المجنون،المجن،الجان،الجنين،الجنة-

291-000000000000000.00000000191للبستان:جنة-

391-000000000.000000000000000291الجنة،الجنة-

00000000000891كذابمكانالابلعدنت،البلدعدنت،عدن-

002-00.000000000000.00.0991()الحياةالحيواندار-

00000000000000000000000000000000102لفردوسا-

402كذاصدقني،الصداقة،مصداق،الصدق،الضديق،الضدق-

مخرج،الصدقمدخل،الصدقلسان،الصدققدم-

502-0000000000.000000.00000000000402الصدق

000000000000000000000000000000000000227-بمد

000000000000000000000000000243دلخضاا،لخضدا-

0000000000000000000366القطف،قطفجمع:القطوف-

0000000000000000000000000000000000214بريقإ-

000000000000000000000000000000000414التقدير-

0000000000000000000000000000000000744لرفا-

844-0.0.00000.00000000000000.00.744فرفلرا-

000000000000000000000000000000448الطيررفرف-

3201



نة:موضو-

.زواجلأا-

.ابترلأا-

..-كاعب

458الوضن

047

048

594

3301



ونعيمهاالجنة-6

الجنة:أسماء

...........................السلامدار-

............................الخلددار-

...........................المقامةدار-

...........................عدنجنات-

..........................الماوىجنه-

..........................الحيواندار-

............................وسدلفرا-

..........................النعيمجنات-

.........................الأمينالمقام-

................الصدقوقدم،الصدقمقعد-

...................اصنافاربعةالجنةاهل-

...............المائةعلىتزيدالجنةدرجات-

ارتفاعالجنةدخولفيالأغنياءالفقراءسبقمنيلزملا-

.........................عليهممنازلهم

..........................القبضتينيوم-

........بينهاتعارضلاصفاتثلابالجنةلتربة-

3401

024

285

291

591

791

791

991

891

002

202

302

402

402

251

157

241-

0278

-286



الجنة:ألصفات

....خلقهمصفة-

....خلقهمصفة-

....قلوبهمصفة-

....نسائهمصفة-

...:نوعانالجنةريج-

.الاخرةفيالأذانأنواع-

........الجنةفرش-

.....بيوالزراالبسط-

..........رقلنماا-

0000318

0000318

318

318

334

0000341

044-441

0000445

0000446

844-0.000000.000644...0000000.00000فرفلرا-

000000000000000000000000000000000844لعبقريا-

164-000.0000.00000.00000.0000.000854السرر-

000000000000000000000000000000000164الحجال-

000000000000000000000000000000000164ئكرالأا-

00000000000454الأنهارشواطىءوعلى،البساتينفيالخيام-

366-902،364-000802..0.00الجنةفاكهة=الجنةثمر-

804-0.704..00.00نار؟الجنةفيوليس،اللحميشوىأين-

اللهيخلقهمأوالدنياولدانمنالمخلدونالولدانهل-

3501



-0465..00000000000.0.0.00.0.000؟الجنةفي

فيها:وردوماالعينالحور

-00000.00.00.0.474..000000العينالحورمعنى-

-00000.000000000000478بهوالمراد،طرفهنقصر-

471،483،5:والمعنويةالحسيةالعينالحور-أوصاف

-486-487،488،394

-00.000000705...00.الحورمنهاخلقتالتيالمادة-

...................الجنةفيالمؤمنينازواجصفة-

-00000.00.00000795الجنةوصففيمنثورةكلمات-

............وخلدبقاءداربل،تناسلدارليستالجنة-

،00000000000000000000543،155الجنةأهلسماع-

،00000000000000000000562.057الجنةأهلزيارة-

...............................الجنةسوق-

الدنياملوكمنملكأضعافعشرةلهمنمنزلةالجنةأهلأدنى-

-000000981.الدنيادارفيبينهمكانماالجنةأهلتذاكر-

............دائمةفهيالذكرعبادةإلاالعباداتارتفاع-

الدارهذهفيأصونهم:العينبالحوراستمتاعاالناسأكمل-

،0000000000000000000000000524الحرامعنالدنيا

3601

6

8

5

3

4

6

9

46

47

48

94

51

94

06

54

55

57

57

95

82

81

52



عامةفوائد-7

الفضائل:*

0000000000000000000000506السلامعليهموسىفضيلة-

0000000000000000000000000228!ج!!محمدأمهفضائل-

0000000000000000000222،922الصديقبكرأبيفضائل-

437-00000000000.0000000436.معاذبنسعدفضائل-

608الدرجةنفسفي!ج!!النبيمعألهنالمؤمنينأمهاتفضائلمن-

000000000000000000000000000000236لبلالفضيلة-

الجنةوفي،المبعثوفي،الدنيافي:النازلالمطرأنواع-

585-0.0000458..00.0000000000000ئدهوفوا،وغيره

041-00000000000.0.0.00000138والشرالخيرمفاتيح-

00000000000000142رفعةومزية،سبقمزية:مزئتانالمزية-

181-000000000000000018وأنفعهاالأدعيةأهممندعوة-

عنوالنهيبالمعروفالأمربينالواوإدخالفيالسز-

171-00000000.000000000000.00.000017.المنكر

00212ذلكأمثلة،وأفضلهأعلاهنوعكلمنيختارسبحانهاللهإن-

378-00000000000000000000000376الدنياخمرافات-

-000000000000.0000476477فيهاالمرغوبالمرأةصفات-

3701



0000594العشرةوحسنالصورةحسن:النساءمنيطلبماغاية-

0000000000000000000000412إبريقاالسيفتسميةسبب-

شيوخه:عنالمولفنقول-

000000000000000000134،005،536المزيالحجاجأبو-

،،268،428،906618-00132،267:تيميةابنالاسلامشيخ-

9،07713،،724،073732،733

ثمالمؤلفأوردهاوإشكالاتإيرادات-

،135،481-000.046،75،134..00000.0.عنهاأجاب

018-181،235-236،926،278-927

الكتابفيالواردةالقيمابنمؤلفات-

اجتماعهو=عرشهعلىواستوائهخلقهعلىالربعلومسألة

0000000000843والجهميةالمعطلةغزوعلىالاسلاميةالجيوش

فيبهتظفرلاقدأنكإلىوأشارالمولفبحثهاالتيالمسائل-

:الكتابهذاغير

00000000000000000000000000000000197النارفناء-

فيجنةأوالخلدجنةهيادممنهاأخرجالتيالجنةهل-

000000000000000000000000000000000001؟لأرضا

0000000000000000542لا؟أم،وولادةحملالجنةفيهل-

3801



والمصادرالمواجعفهرس*

الطبعة،الجوابرةباسم/تحقيق،عاصمأبيلابن:والمثانيالآحاد-

.الرياض:الرايةدار-هـ1141،الأولى

بنمحمدعبداللهأبيالدينبدر:للشبليالجانأحكامفيالمرجاناكام-

الطبعة-الجملمحمدإبراهيم/وتعليقتحقيق،الحنفيالشبليعبدالله

.القاهرة:القرانمكتبة،م8391:الأولى

وتعليق/تحقيق،للجورقانيوالمشاهير،والصحاحوالمناكيرالأباطيل-

الصميعي:دارهـ،1415،الثالثةالطبعةالفريوائيعبدالرحمند.

.الرياض

بطةلابن:المذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعن-الابانة

الاثيوبي،عثمان.ود،معطينعسانبن/رضاودراسةتحقيق،العكبري

.الرياض:للنشرالرايةدارهـ،5141الأولىالطبعة،الوابليوسف.ود

دار/تحقيق،للبوصيري،العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةالخيرةإتحاف-

هـ،0142الأولىالطبعة،إبراهيمياسر/بإشرافالعلميللبحثالمشكاة

.الرياض:للنشرالوطندار

حجرلابن:العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرة-إتحاف

الأولى:الطبعة،واخرينالناصرزهير/تحقيق،العسقلاني

بالمدينة.:والسيرةالسنةخدمةمركزهـ،5141-4231

سكر،شريفمحمد/وتعليقتقديم،للسيوطي:القرانعلومفيالإتقان-

:العلومإحياءدار،7014الاولىالطبعة،القصاصمصطفى/راجعه

.بيروت

9301



حققه،المقدسيقدامةابنالدينلموفق،للمقدسي:العلوصفةإثبات-

مكثبةهـ،1422،الأولىالطبعة،الغامديعطيةبنأحمد.د/عليهوعلق

النبوية.المدينة:والحكمالعلوم

الأولى،الطبعة،القضاةشرف/تحقيق،للبيهقي:القبرعذابإثبات-

.بالأردن:الفرقاندارهـ،5041

للطبرانيالكبيرالمعجماخرفيويقع،للطبراني:الطوال-الأحاديث

تيمية:ابنمكتبةنشر،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيق25،مجلد

.القاهرة

وتحقيق/دراسة،الخليلييعلىلأبي:الحديثعلماءمعرفةفيالارشاد-

الرشد:مكتبةهـ-9014،الأولىالطبعةإدريسعمرسعيدمحمد

.الرياض

دهش،بنعبدالملك/تحقيق،المقدسيللضياء:المختارةالأحاديث-

المكرمة.مكة:الحديثةالنهضةمكتبةهـ،0141،الأولىالطبعة

تحقيق/،الفارسيبلبانلابن:حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،8041،الأولىالطبعة،الأرناؤوطشعيب

حارببنمحمدعبداللهأبي:للخشني،والمحدثينالفقهاء-أخبار

الأولى:الطبعة،البدريمصطفىسالم/حواشيهوضع،القيروانيالخشني

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،0421

دلهي::العلميةالدار:تصوير،الأصبهانينعيملأبي:أصبهانأخبار-

الهند.

عبداللطيف،عمرومحمد/تحقيقللاجري،:القرانحملة-أخلاق

0401



المكرمة.-مكةالبازهـدار6041،الأولىالطبعة

عصام/ودراسةتحقيق،الأصبهانيالشيخلأبي:وآدابهع!ييهالنبيأخلاق-

اللبنانية:المصريةالدارهـ،1411،الأولىالطبعة،الصبابطيالدين

.القاهرة

طوالبة،عبدالرحمنمحمد/وتعليقتحقيقالدنيا،ابيلابن-الاخوان-

.القاهرة:الاعتصامدار،الاولىالطبعة

المفردالأدبتوضيحفيالصمداللهفضل-للبخاريالمفرد:الأدب-

الخطيب،الدينمحب/وفهرسةوتخريجتقديم،الجيلانياللهلفضل

.القاهرة:السلفيةالمطبعةدارهـ،7041:الثالثةالطبعة

الثانية،الطبعة،للألباني:السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء-

.بيروت:الاسلاميالمكتبهـ،5041

وتدقيق/تخريج،أحمدبنعليالحسنأبي:للواحدي:النزولأسباب-

دارهـ،1411-الأولىالطبعة،الحميدانعبدالمحسنبنعصام

.الدمام:الاصلاح

بنعليالحسنأبيالجزريالأثيرلابنالصحابةمعرفةفيالغابةأسد-

ومحمودعاشورأحمدومحمدالبناإبراهيممحمد/وتعليقتحقيقمحمد،

الشعب.دارطبعة،فايدعبدالوهاب

الأولى،الطبعة،الحاشديعبدالله/تحقيق،للبيهقي:والصفاتالأسماء-

.جدة:السواديمكتبة-هـ5041

بنعلي/تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الصحابةتمييزفي-الاصابة

.بيروت:الجيلدارتصوير/هـ،2141،الأولىالطبعة،البجاويمحمد

4101



المقدسي،طاهربنلمحمد:للدارقطنيوالأفراد،الغرائب-أطراف

هـ،9141،الأولىالطبعة،يوسفوالسيدنصارمحمدمحمود/تحقيق

.بيروت:العلميةالكتبدار

زهيربند./وتعليقتحقيق،العسقلانيحجرلابنالمسند:-اطراف

الكلموداركثير،ابندارهـ،1414:الأولىالطبعةالناصر،ناصر

.بيروت،دمشق:الطيب

أبيإبراهيمبنأحمد/وتعليقتحقيق،البيهقيبكرلأبي-الاعتقاد:

:حزمابنودار،الرياض:الفضيلةهـدار0142-الأولىالطبعة،العينين

.بيروت

ابنجعفرأبيمصنفاتفيهمجموعضمن-البختريجعفرلأبي،الأمالي-

دارهـ،4221-الأولىالطبعة،الجرارالدينسعدنبيل/تحقيق-البختري

.بيروت:الاسلاميةالبشائر

الطبعةحامد،عبدالعلي/تحقيق،الأصبهانيالشيخلأبي:-الأمثال

الهند.:بومباي:السلفيةهـالدار8014،الثانية

الدينعلاءللحافظالصحابةمنفيهمالمختلفمعرفةإلى-الإنابة

عوضمحمد:إشراف،الحرمينبدارالتحقيققسمبه/اعتنى،مغلطاي

.الرياض:الرشدمكتبةهـ،0421-الأولىالطبعة،المنقوش

تحقيق/وولدهما(وعمربكرأبو)الشيخانللبلاذري،الأشرافأنساب-

الشراعمؤسسةهـ،9014-الاولىالطبعةالعمد،صدفيإحساند.

الكويت.:العربي

منصورمحمدبنبنعبدالكريمسعدأبي-للسمعاني،-الأنساب
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الأولى-الطبعة،الباروديعمرعبدالله/وتعليقتقديم،التميمي

.بيروت:الثقافيةالكتبومؤسسة،الجناندارهـ،8041

،النيسابوريالمنذرلابن:والاختلافوالاجماعالسننفيالأوسط-

.الرياض:طيبةدار،حنيفاحمدبنصغير/تحقيق

بنمحمدبنعلي:أحاديثهوخرجعليهوعلقحققه،مندةلابن:الايمان-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،7041-الثالثةالطبعةالفقيهيناصر

الألباني،الدينناصرمحمد/وتعليقتحقيق،شيبةابيلابن:الايمان-

الكويت.:الأرقمهـدار5041:الثانيةالطبعة

بننصرالليثأبي:للسمرقندي(:السمرقندي)تفسيرالعلوم-بحر

أحمدوعادلمعوضمحمدعلي/وتعليقتحقيقأحمد،محمدبن

الأولىالطبعة،النونيعبدالمجيدزكرياوالدكتور:عبدالموجود،

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ.1341

أحمدد./وحققهأصولهدققكثير،ابنالفداءلأبي،والنهايةالبداية-

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،9041-السادسةالطبعةورفاقهملحمأبو

.بيروت:والتوزيعللنشرالفكردار،الجوزيةقيملابن،الفوائدبدائع-

محمدأبوأحاديثه/خرج،للسيوطي:الآخرةأمورفيالسافرةالبدور-

.بيروت:الثقافيةالكتبمؤسسةهـ،1141الأولىالطبعةالمصري

بدويأحمدأحمد/تحقيقمنقذ،بنلأسامةالشعر،نقدفي-البديع

مكتبةهـ،0138:طبع،مصطفىإبراهيم/مراجعةعبدالمجيد،وحامد

.القاهرة:الحلبيالبابيومطبعة

واعداد/تحقيق،السبتيالتجيبييوسفبنللقاسم:التجيبي-برنامج

4301



تونس.-ليبياللكتابالعربيةالدار،م8191:طبع.منصورعبدالحفيظ

الطبعة،الحوينيإسحاقأبي/تحقيق،السجستانيداودأبيلابن،البعث-

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،8041-الأولى

السعيدمحمدهاجرأبي/تحقيق،البيهقيبكرلأبيوالنشور،-البعث

.بيروت:الثقافيةالكتبمؤسسةهـ،41-80الأولىالطبعةزغلولبسيوني

تحقيق/،الهيثمىالدينلنور؟الحارثمسندزوائدعنالباحث-بغية

الطلائع.دار،السعدنيعبدالحميدمسعد

الفاسي،القطانلابن:الأحكامكتابفيالواقعينوالايهامالوهمبيان-

.الرياض:طيبةهـدار1841الأولىالطبعة،سعيدايتالحسين.د/تحقيق

عطا،عبدالقادرمصطفى/تحقيق،البغداديللخطيببغداد:-تاريخ

.بيروت:العلميةالكتبدارم7991-هـ1741الأولىالطبعة

دارالنجار،عبدالحليم/ترجمة،لبروكلمان،العربيالأدب-تاريخ

.م7791-6191طبع.القاهرة:المعارف

الطبعة،العمرويغرامةعمرو/تحقيقعساكر،لابن:دمشقتاريخ-

.بيروت:الفكردار-هـ5141الأولى

القرشيإبراهيمبنيوسفبنحمزةالقاسملأبي:جرجان-تاريخ

الثالثة،الطبعة،خانعبدالمعيدمحمدد./مراقبةتحتطبع،السهمي

.بيروت:الكتبعالمهـ،1041

بنيونسبناحمدبنعبدالرحمنسعيدابي:يونسلابن:مصرتاريخ-

فتحيعبدالفتاح.د/ودراسةوتحقيقجمع،المصريالصدفيعبدالأعلى

.بيروت:العلميةالكتبهـدار1421-الأولىالطبعة،عبدالفتاح

4401



صقر،أحمدالسيد/ونشرهشرحه،قتيبةلابن،القرانمشكل-تأويل

.القاهرة:التراثدارهـ،-3913الثانيةالطبعة

محمود/تحقيقالصغير(باسم)مطبوعللبخاري:الأوسط-التاريخ

.بيروت:المعرفةدارهـ،6041-الأولىالطبعة،زائدإبراهيم

الطبعة،المعلميعبدالرحمنالشيخ/تحقيق،للبخاري:الكبيرالتاريخ-

الكتبدارتصوير/الهند،-ابادحيدر:العثمانيةالمعارفدائرة،الأولى

.بيروت:العلمية

بنمحمدبنعبداللهالوليدأبي:الفرضيلابن،الأندلسعلماءتاريخ-

الأولىالطبعة،السويفيعبدالرحمنروحيةد./تحقيق،الأزدينصير

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1741

عبداللطيف،عمرولمحمدالضعيفةالأحاديثبأصولالصحيفةتبييض-

.القاهرة:الاسلاميةالتوعيةمكتبة،0141الأولىالطبعة

الظرافالنكتمعالمزيالحجاجلأبيالأطرافبمعرفةالأشرافتحفة-

الدين،شرفعبدالصمد/تحقيقحجر،ابنللحافظالأطرافعلى

الهند،:القيمةالدارهـ،3014الثانيةالطبعة،الشاويشزهير/إشراف

.بيروت:الاسلاميوالمكتب

بناحمدبنمحمد:للقرطبيالاخرةوأمورالموتىأحوالفيالتذكرة-

سيدالدينعصام/تحقيق،الأندلسيالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبي

.القاهرة:الحديثدار،الأولىالطبعة،الصبايطي

بنمحمدبنإسماعيلالقاسمأبي-للأصبهاني،والترهيب-الترغيب

الأولىالطبعة،شعبانبنصالحبنأيمن/وتعليقتحقيق،الفضل



.القاهرة:لحديثادارهـ،4141

أحاديثهضبط،عبدالقويبنعبدالعظيم:للمنذري،والترهيبالترغيب-

الحديث:دارهـ،7014:طبع،عمارةمحمدمصطفى/عليهوعلق

.للترابالرياندار،القاهرة

حجرابنللحافظ:الأربعةالأئمةرجالبزوائدالمنفعة-تعجيل

الأولىالطبعة،الحقإمداداللهإكرام/وتحقيقدراسة،العسقلاني

.بيروتالاسلاميةالبشائردارهـ،1641

هـ1424الأولىالطبعةفريد،أحمد/تحقيق،سليمانبنمقاتلتفسير-

.بيروت:العلميةالكتبدار

الأسيوطي،محمدأبو/أحاديثهوخرجنصهضبط،جبربنمجاهدتفسير-

.بيروت:العلميةالكتبدار-هـ4261-الأولىالطبعة

عبدالرحمنبنيوسفد.له/قدمكثير،لابنالعطيمالقران-تفسير

.بيروت:المعرفةدارهـ،7041الثانيةالطبعة،المرعشلي

الصنعاني،همامبنلعبدالرزاقالعزيز(القران)تفسير-عبدالرزاقتفسير-

المعرفة:دارهـ،1411الأولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطيد./تحقيق

.بيروت

هـ8913طبع،صقرأحمدالسيد/تحقيق،قتيبةلابنالقرانغريبتفسير-

.بيروت:العلميةالكتبدار

عبدالله،بنمحمدعبداللهأبي-زمنينأبيلابنالعزيزالقرآن-تفسير

الأولىالطبعةالكنز،مصطفىومحمدبنعكاشةبنحسين/تحقيق

مصر.:والنشرللطباعةالحديثةالفاروقهـطبع4231



عبدالجباربنمحمدبنمنصور:السمعانيالمظفرلأبيالقران-تفسير

غنيم،بنعباسبنوغنيم،إبراهيمبنياسر/تحقيق،الشافعيالتميمي

.الرياض:الوطنهـدار1841:الأولىالطبعة

الطبعة،القزقيسعيد/تحقيق،العسقلانيحجرلابن:التعليق-تغليق

.الأردن:عماردار،بيروت:الإسلاميهـالمكتب5041:الأولى

محمدأسعد/تحقيق،الرازيحاتمأبيلابنالعظيمالقران-تفسير

مكةالباز:مصطفىنزارمكتبةهـ،1417،الأولىالطبعة،الطيب

المكرمة.

ميكلوش/وتعليقتحقيق،المصريوهبلابنالجامعمنالقرانتفسير-

.بيروت:الاسلاميالغربدار،م3002،الأولىالطبعةموراني

الطبعةمرشد،عادل/بعناية،العسقلانيحجرلابن،التهذيبتقريب-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،م6991-هـ6141الأولى

الطبعة،النبيربعبدعبدالقيوم.د/تحقيق،نقطةلابن،الاكمالتكملة-

المكرمة.مكة:القرىأمجامعة-هـ8041الأولى

حجرلابنالكبير:الرافعيأحاديثتخريجفيالحبير-التلخيص

الأزهرية:الكلياتمكتبة،إسماعيلمحمدشعبان/تحقيق،العسقلاني

.القاهرة

تحقيق/عبدالبر،لابنوالأسانيد؛المعانيمنالموطألمافي-التمهيد

.بالمغرب:الأوقافبوزارة،الباحثينمنجماعة

بشار/تحقيق،المزيالحجاجلأبيالرجالأسماءفيالكمالتهذيب-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،5141،السادسةالطبعة،معروفعواد
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وابراهيممرشدعادلبه/اعتنى،العسقلانيحجرلابن:التهذيبتهذيب-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،1641،الأولىالطبعة،الزيبق

وتحقيق/دراسة،خزيمةلابن:وجلعزالربصفاتوإثباتالتوحيد-

الرشد:دارهـ،8014الأولىالطبعة،الشهوانإبراهيمبنعبدالعزيزد.

.الرياض

القيم،ابنالامامقصيدةشرحفيالقواعدوتصحيحالمقاصد-توضيح

الطبعة،الشاويشزهير/تحقيق،عيسىبنإبراهيمأحمدبن/تأليف

.بيروت:الاسلاميهـالمكتب6041،الثالثة

الأولىالطبعة،الدوسريالفهيدجاسم/تحقيق،الدنياأبيلابن:التوكل-

.بيروت:لاسلاميةاالبشائرهـدار7041

بنمحمدبنعبداللهلسليمانالتوحيدكتابشرحفيالحميدالعزيزتيسير-

طبع.دارولا،نشرتاريخبدونعبدالوهاب

العثمانية:المعارفدائرةهـ،3913الأولىالطبعة،حبانلابن:الثقات-

.بيروتالفكردار:تصوير،الهند-ابادحيدر

الأولى،الطبعةمرشد،عادل/تحقيق،الترمذيعيسىلأبي:الجامع-

.الاعلامودار،الحديثةالبياندارمكتبة،م002-1هـ4221

.بيروت-الفكردار،الطبريجريرلابن:البيانجامع-

.د/تحقيقكثير،لابن:سننلأقومالهاديوالسننالمسانيد-جامع

العلمية:الكتبدارهـ،1415الأولىالطبعة،قلعجيأمينعبدالمعطي

.بيروت

أحمد:التراثتحقيقمركز/تحقيق،للقرطبي:القرانلأحكامالجامع-
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العامةالمصريةالهيئة،م8791:الثالثةالطبعة،ورفاقهالبردونيعبدالعليم

.للكتاب

الطبعةالبغا،ديبمصمطفى/وترقيمضبط،للبخاري،الصحيحالجامع-

.بيروت:للطباعةواليمامة،كثيرابندار،م0991-هـ0141،الرابعة

حمدي/تحقيقللعلائي،،المراسيلأحكامفيالتحصيل-جامع

الكتب،عالمم،هـ-70148691الثانيةالطبعة،السلفيعبدالمجيد

.بيروت:العربيةالنهضةومكتبة

عبدالرحمنبه/اعتنى،الرازيحاتمأبيلابن:والتعديل-الجرح

الهند،-المعارفدائرةمجلسهـ،1371الأولىالطبعة،المعلمي

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير

عبدالجباربنعبدالرحمند./تحقيق،العبديعرفةبنالحسن-جزء

الكويت.:الأقصىدارمكتبة-هـ6041-الأولىالطبعة،الفريوائي

.د/تحقيق،الأندلسيللحميدي:الأندلسولاةذكرفيالمقتبسجذوة-

الكتبدار،م1-799هـ1741الأولىالطبعة،السويفيعبدالرحمنروحية

.بيروت:لعلميةا

قيملابن:ع!يمالأنامخيرعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهام-جلاء

دارهـ-4251،الأولىالطبعة،النشيرياحمدبنزائد/تحقيق،الجوزية

المكرمة.مكة-:الفوائدعالم

عبدالسلام/وتعليقتحقيق،الأندلسيحزملابنالعربأنسابجمهرة-

.القاهرة:المعارفدار،الرابعةالطبعة،هارونمحمد

الطبعة،بعلبكيرمزي/تحقيق،الأزديدريدابنبكرلأبي،اللغةجمهرة-



.بيروت:للملايينالعلمدارهـ،8041،الأولى

الحمبد،الراشدسليمانمساعد/تحقيق،عاصمأبيلابن-الجهاد:

دمشق.:القلمدارهـ،9041الأولىالظبعة

محمدحمدبنبه/اعتنى،الأشبيليلعبدالحق:الصحيحينبينالجمع-

دارهـ،9141،الأولىالظبعةأبوزيد،بكر:الشيخ/تقديم،الغماس

.الرياض:والتوزيعللنشرالمحقق

السيد/تحقيق،الجوزيةقيملابن:الأفراحبلادإلىالأرواح-حادي

.بيروت:العربيالكتابدارهـ-6041،الثانيةالطبعة،الجميلي

القاسمأبيالسنةلقوام:السنةأهلعقيدةوشرحالمحجةبيانفيالحجة-

ربيعبنمحمد/تحقيق،الأصبهانيالتيميالفضلبنمحمدبنإسماعيل

.الرياض:الرايةدارهـ،1141الأولىالطبعة،المدخلي

مخلص/وتعليقتحقيقالدنيا،أبيلابن:وجلعزباللهالظن-حسن

.الرياض:للنشرطيبةهـ-دار8041الأولىالطبعةمحمد،

بنزاهر/تخريج،الثقفيإسحاقبنمحمدالعباسلأبيالسراححديث-

الأولىالطبعة،رمضانبنعكاشةبنحسين/تحقيق،الشحاميطاهر

مصر.:والنشرللطباعةالحديثةالفاروق-هـ4251

الخامسةالطبعة،الأصبهانينعيملأبي:الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية-

.بيروت:العربيالكتابودار،الريانهـدار7041

،البصريالحسنبنالفرحأبيبنعليالدينلصدرالبصريةالحماسة-

.بيروت:الكتبهـ،3041الثالثةالطبعة،أحمدالدينمختار/تحقيق

تحقيق/،البغداديلعبدالقادر،العربلسانلبابولبالأدب-خزانة



الخانجيمكتبةهـ،1418الرابعةالطبعة،هارونمحمدعبدالسلام

.القاهرة

الأولىالطبعة،للسيوطيبالماثور:التفسيرفيالمنثورالدر-

.بيروت:العلميةالكتبدار،م1991-هـ1141

رشادمحمد/تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ،والنقلالعقلتعارضدرء-

.القاهرة:تيميةابنمكتبةتوزيع،سالم

الطبعة،بخاريسعيدمحمد.د/تحقيق،الطبرانيالقاسملأبيالدعاء-

.بيروت:الاسلاميةالبشائرهـدار7041الأولى

،م2991الأولىالطبعة،القزقيسعيدد./تحقيق،للمحاملي:الدعاء-

.بيروت:الاسلاميالغربدار

الأولىالطبعةالبدر،عبداللهبنبدر/تحقيق،للبيهقي:الكبيرالدعوات-

الكويت.:والوثائقوالتراثالمخطوطاتهـمركز4141

الأولى،الطبعة،قلعجيعبدالمعطي.د/تحقيق،للبيهقي:النبوةدلائل-

.بيروت؟العلميةالكتبدارهـ،5041

الأولى:الطبعةزكريا،عبدالمنعم/تحقيق،عاصمأبيلابن:الديات-

.الرياض:الصميعيدارهـ،4421

المطبعة،حسينمحمدد./وتعليقشرحالكبير،الأعشى-ديوان

.الادابمكتبة:نشرالنموذجية

الكتابدار،م8291،الأولىالطبعة،الحاويإيليا/بشرح،جريرديوان-

.بيروت:المدرسةومكتبة،اللبناني
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مهنا،عبدأ:الأستاذ/وتقديمشرح،.عنهاللهرضيثابتبنحسانديوان-

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،06041الأولىالطبعة

فاروقعمرد./نصوصهوضبطشرحه،سلمىأبيبنزهير-ديوان

.بيروت:والتوزيعوالنشرللطباعةالأرقمأبيبنالأرقمدارشركة،الطباع

هـدار5141الاولىالطبعة،بسجحسنأحمدشرح/،الروميابنديوان-

.بيروت:العلميةالكتب

هـ1383طبع،ثعلبعنالأنباريبكرابيرواية-الطفيلبنعامرديوان-

.بيروت:بيروتدار،بيروت:صادردار

عبدالحفيظد./تحقيق-وشرحهالأصمعي:رواية-العجاح-ديوان

أطلس:مكتبة:توزيع،بدمشق:التعاونيةالمطبعةم7191طبع،السطلي

دمشق.

؟عباسإحسان.دله/وقدمحققه-وغيرهالطوسيشرحمع-لبيدديوان-

الكويت.:الكويتحكومةمطبعةفيطبع6291طبع

لشيخ،ذلكفيالأقوالوبيانوالنارالجنةبفناء:قالمنعلى-الرد

الأولى.الطبعة،السمهريمحمد.د/تحقيق،تسميةابنالاسلام

أحاديثهوخرجلهقدم،الدارميسعيدبنلعثمان.الجهميةعلىالرد-

حولي-:السلفيةالدارهـ،5014الاولىالطبعةالبدر،بدر/عليهوعلق

الكويت.

محمدعلىد./تحقيق،مندةبنإسحاقبنلمحمد:الجهميةعلىالرد-

المدينة:الأثريةالغرباءمكتبةهـ،1414الثالئةالطبعة/الفقيهيناصر

النبوية.
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عبدالرحمن/وتعليقتحقيق،حنبلبناحمدللامام:الجهميةعلىالرد-

.الرياض:اللواءدارهـ،2041الثانيةالطبعة،عميرة

الحاويضمن:مطبوع-للسيوطي:الموتبذبحالصوترفع-رسالة

هـ:2014،العلميةالكتبدارتصوير/هـ،-1352طبع-للفتاوى

.بيروت

لأبيالدياناتوأصولالاعتقاداتفيالسنةأهللمذهبالوافيةالرسالة-

الأولىالطبعة،العجميبندغش/وتحقيقدراسة،الدانيعمرو

الكويت.:حنبلبنأحمدالامامدارمكتبةهـ،1421

الفكر.دارطبعة،شاكرأحمد/وشرحتحقيق،الشافعيللامامالرسالة-

يوسف،رمضانخيرمحمد/تحقيقالدنيا،أبيلابنوالبكاء:-الرقة

.الرياض:العبيكانمكتبةهـ،5141:الأولىالطبعة

العلي،محمدإبراهيم/وتعليقوتحقيقتقدير،للدارقطني:-الرؤية

للطباعةالمنارمكتبةهـ،1411الأولىالطبعة،الرفاعيفخريوأحمد

.الاردن-الزرقاء:والتوزيعوالنشر

الفهيدسليمانبنلجاسم،تفامفوائدوتخريجبترتيبالبشامالروض-

.بيروت:الاسلاميةالبشائردارهـ،8041الأولىالطبعة،الدوسري

شكورمحمد/تحقيق،للطبرانيالصغيرالمعجمإلىالداني-الروض

الاسلامي:المكتبهـ،5014:الأولىالطبعةأمرير،الحاجمحمود

.الأردن-عفان:عفارودار،بيروت

الطبعة،الجميليالسيد.د/وتحقيقدراسة،الجوزيةقيملابن:الروح-

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،6041:الثانية
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شعيب/تحقيق،الجوزيابنالفرجلأبي:التفسيرعلمفيالمسيرزاد-

الرابعة:الطبعة،الشاويشوزهير،الأرناؤوطوعبدالقادرالارناؤوط

.بيروت:الاسلاميالمكتبهـ،7041

الطبعة،زغلولبسيونيمحمد/تحقيق،حنبلبنأحمدللامامالزهد:-

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،6041:الاولى

تصوير:،الاعظمىالرحمنحبيب/تحقيق،المباركبنلعبدالله:الزهد-

.بيروت:العلميةالكتبدار

الطبعة،الفريوائيعبدالرحمند./تحقيق،الجراحبنلوكيع:الزهد-

النبوية.المدينة:الدارمكتبةهـ،4041:الأولى

الطبعة،الفريوائيعبدالرحمند./تحقيق،السريبنالهنادالزهد:-

الكويت.:الخلفاءهـدار6014الأولى

الحوينيإسحاقأبي/تحقيق-موسىبنأسد-السنةلأسد-الزهد:

الترابلاحياءالاسلاميةالتوعيةمكتبةهـ،1413الأولىالطبعة،الاثري

مصر.:الاسلاميالوعيومكتبة،الاسلامي

،عباسوغنيمإبراهيمياسر/تحقيق،السجستانيداودلأبيالزهد:-

.القاهرة:المشكاةدارهـ،4141الاولىالطبعة

الطبعةحامد،عبدالحميدعبدالعلي/تحقيق،عاصمأبيلابنالزهد:-

الهند.-بومباي:السلفيةهـالدار8041الثانية

الطبعة،الأحدبخلدون.دتأليف،الستةالكتبعلىبغدادتاريخزوائد-

دمشق.:القلمهـدار1741الأولى

.د/وتحقيقدراسة،جئيبنعثمانالفتحلأبي:الاعرابصناعةسر-



دمشق.:القلمدارهـ،1341الثانيةالطبعةهنداويحسن

.الرياض:المعارفمكتبة،للألباني:الصحيحةالأحاديثسلسلة-

01الرياض:المعارفمكتبة،للألبانى:الضعيفةالأحاديثسلسلة-

سعيدمحمدد./ودراسةتحقيق،حنبلبنأحمدبنلعبدالله:-السنة

.الدمام:القيمابندارهـ،6041الأولىالطبعة،القحطاني

احمدبنسالممحمدأبي/تحقيق،المروزينصربنلمحمد:السنة-

.بيروت:الثقافيةالكتبمؤسسة،8041الاولىالطبعة،السلفي

الطبعة،الدوليةالأفكاربيتفريقبه/اعتنى،القزوينيماجهلابن:السنن-

.الرياض:الدوليةالأفكاربيتهـ،0241:الأولى

الدولية،الأفكاربيتفريقبه/اعتنى،السجستانيداودلأبي:السنن-

.الرياض:الدوليةالأفكاربيتهـ،0421:الأولىالطبعة

الطبعة،الدوليةالافكاربيتفريقبه/اعتنى،للنسائي:()المجتبىالسنن-

.الرياض:الدوليةالأفكاربيتهـ،0421الأولى

سعدد./وتحقيقدراسة،المكيالخراسانيمنصوربنلسعيد:السنن-

.الرياض:الصميعيدارهـ،4141الأولىالطبعة،الحمئد

حبيب.د/عليهوعلقحققه،المكيالخراسانيمنصوربنلسعيد:السنن-

.بيروت:العلميةالكتبدار،الأعظميالرحمن

الأولى،الطبعة،الدارانيأسدسليمحسين/تحقيق.للدارمي:السنن-

.الرياض:المغنيدارهـ،1421

الطبعة،الدارقطنيعلىالمغنيالتعليقوبذيلهللدارقطني،:-السنن



.بيروت:الكتبعالمهـ،6041الرابعة

،كسرويوسيدالبنداريعبدالغفار.د/تحقيق،للنسائي:الكبرىالسنن-

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1141الأولىالطبعة

دائرةمجلسهـ،1344الأولىالطبعة،للبيهقي:الكبرى-السنن

.بيروت:المعرفةدارتصويرالهند،:المعارف

بناللههبةالقاسملأبي:والجماعةالسنةأهلإعتقادأصول-شرح

،الغامديسعدأحمدد./تحقيق،اللالكائيالطبريمنصوربنالحسن

.الرياض:طيبةدارهـ،5141:الثالثةالطبعة

وتحقيق/دراسة،تيميةابنالاسلاملشيخ:النزولحديث-شرح

العاصمة:دارهـ،1414الأولىالطبعة،الخميسعبدالرحمنبنمحمد

.الرياض

الشاويش،وزهيرالأرناؤوطشعيب/تحقيق،للبغوي:السنة-شرح

.بيروت:الاسلاميالمكتبهـ،2041الثانيةالطبعة

لأبي،بالسننوالتمسكالدينشرائعومعرفةالسنةأهلمذاهب-شرح

هـ،1415الأولىالطبعةمحمد،بنعادل/تحقيق،شاهينابنحفص

.القاهرة:قرطبةمؤسسة

بنخالدد.به/اعتنى،تيميةابنالاسلاملشيخ)الصلاة(العمدةشرح-

.الرياض:العاصمةدارهـ،1841الأولىالطبعة،المشيقحمحمدبنعلي

أحمدبنزائد/تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ)الصيام(العمدةشرح-

المكرمة.مكة:الأنصاريدارهـ،1741الأولىالطبعةالنشيري

الطبعةحامد،عبدالحميدعبدالعلي/تحقيق،للبيهقي:الإيمانشعب-
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لهند.ا-ىبومبا:لسلفيةاالدارهـ،1141هـ-6041ولىلأا

الأولىالطبعة،زغلولبسيونيمحمد/تحقيق،للبيهقي:الايمانشعب-

.بيروت:العلميةالكتبدار

،الأرناؤوطشعيب/تحقيق،الطحاويجعفرلأبي:الاثارمشكلشرح-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،5141الأولىالطبعة

قيملابنوالتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليل-شفاء

هـ،0142الأولىالطبعة،الحفيانسليمانبنعمر/تحقيق،الجوزية

.الرياض:العبيكانمكتبة

الئانيةالطبعة،الدميجيعمربنعبدالله/تحقيق،للاجري:الشريعة-

.الرياض:الوطنهـدار0421

الدينشهاب/وضبطهحققه،الجوهريحمادبنلاسماعيل:الصحاج-

.بيروت:الفكردارهـ،1841الطبعة،عمروابو

هـ--1422الأولىالطبعة،النيسابوريالحجاجبنلمسلم:الصحيح-

.الرياض:الرشدمكتبة

الطبعة،الأعظميمصطفىمحمد/تحقيق،خزيمةلابن:-الصحيح

.بيروت:الاسلاميالمكتبهـ،2141،الثانية

الأولىالطبعة،الفقيهيمحمدبنعلي/تحقيق،للدارقطني:الصفات-

هـ.3014

الطبعة،سليمعبدالمنعمعمرو/تحقيقالدنيا،ابيلابن:الجنة-صفة

.القاهرة:تيميةابنمكتبةهـ،1741الأولى

الطبعة،عبداللهرضاعلي/تحقيق،الأصبهانينعيملأبي::الجنةصفة-
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.بيروت-دمشق:للترابالمأموندارهـ،8041،الأولى

تحقيق/،المقدسيعبداللهمحمدبنالدينضياءللحافظالجنة-صفة

.الرياض:بلنسيةدارهـ،4231الأولىالطبعة.شاهينسلامةبنصبري

الطبعة،غزاويبهيج/تحقيق،الترمذيللحكيمومقاصدها:الصلاة-

.بيروتةالعلومإحياءدارهـ،6041الأولى

الأولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطي/تحقيق،للعقيليالكبير-الضعفاء

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،4041

عبدالقادر،عبداللهموفق/تحقيقللدارقطني،والمتروكون-الضعفاء

.الرياض:المعارفمكتبة-هـ4041الأولىالطبعة

.بيروت:المعرفةدار-يعلىأبيللقاضي:الحنابلةطبقات-

بإشرافالعلماءمنلجنة/وضبطمراجعة،للداودي،المفسرينطبقات-

.بيروت:العلميةالكتبدار،الناشر

.بيروت-الفكردار،سعدبنلمحمد:الكبرىالطبقات-

الأولىالطبعةعمر،على/تحقيقسعد،بنلمحمدالكبير:-الطبقات

الخانجي.مكتبة

عبدالغفور/تحقيق،الأصبهانيالشيخلأبي،بأصبهانالمحدثينطبقات-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،1241الثانيةالطبعة،البلوشي

أحكامفيالمرجاناكام=القرانيصورهاكماالجنوغرائب-عجائب

.(،.وغرائب)عجائبإلىالعنوانهذاغيرأنهالمحققوزعم،القران

.التصرفهذافييصبولم.العصرروحليلائم

شيبةأبيبنعثمانبنمحمد،شيبةأبيلابن:فيهرويوما-العرش
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الثانيةالطبعةالحمود،حمدمحمدبن/وتخريجتحقيق،العبسي

.القاهرة.السنةمكتبةهـ،0141

إدريسبنمحمدبناللهرضاء/تحقيق،الأصبهانيالشيخلأبيالعطمة-

.الرياض:العاصمةدارهـ،8041الاولىالطبعة،المباركفوري

،عبدالهاديلابن:تيميةبنأحمدالاسلامشيخمناقبمنالدريةالعقود-

.الرياض:المؤيدمكتبة:تصوير،الفقيحامدمحمد/تحقيق

اللهوصي/تحقيق،عبداللهابنهرواية-أحمدللامامالرجالومعرفةالعلل-

.بيروت:الإسلاميالمكتبهـ،8041الأولىالطبعةعباس

صبحي/تحقيق،القاضيطالبأبيترتيب-للترمذيالكبير-العلل

النهضةومكتبة،الكتبعالمهـ،9014الأولىالطبعة،ورفاقهالسامرائي

.بيروت:العربية

دارتصوير:،الخطيبالدينمحب/تحقيق،حاتمأبيلابن-العلل

.بيروت:المعرفة

دار،الأولىالطبعة،السلفيالرحمنمحفوظ/تحقيق،للدارقطنيالعلل-

.الرياض:طيبة

تحقيق/،الجوزيابنالفرجلأبي،الواهيةالاحاديثفيالمتناهيةالعلل-

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،3041الأولىالطبعة،الميسخليل

،البراكصالحبنعبدالله/وتحقيقدراسة،للذهبيالعظيمللعليالعلو-

.الرياض:الوطندار-هـ0421الأولىالطبعة

الثانية:الطبعة،حمادةفاروق/تحقيق،للنسائيوالليلةاليوم-عمل

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،6041

الألفبائي،الترتيبعلىمرتبةطبعة،الفراهيديأحمدبنللخليلالعين-
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.بيروت:العربيالترابإحياءدارهـ،1421الأولىالطبعة

هـ،1384الأولىالطبعة،سلامبنالقاسمعبيدلابي:الحديثغريب-

دار:تصوير،الركنابادبحيد:العثمانيةالمعارفدائرةمجلسبمطبعة

.بيروت:العربيالكتاب

الطبعة،العايدسليمان/تحقيق،الحربيإسحاقلابي:الحديثغريب-

المكرمة.مكة:القرىأمجامعةهـ،5141الأولى

.الجارودلابنالمنتقى-المكدود-غوب

بنخليلالدينصلاح-للصفديالعجملاميةشرحفيالمسجمالغيث-

.بيروت:العلميةالكتبدار-هـ4421الثالثةالطبعة-أيبك

،عبدالهاديكاملحلمي/تحقيق-الشافعيبكرابيفوائد=الغيلانيات-

ابندارهـ،1417الأولىالطبعة،سلمانالحسنمشهور/راجعه

.الدمام:الجوزي

شمسإبراهيم/حواشيهوضع،للزمخشري،الحديثغريبفيالفائق-

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1741الأولىالطبعةالدين

بازبنعبدالعزيزالشيخ/تحقيق،العسقلانيحجرلابنالباري-فتج

.بيروت:المعرفةدار:تصوير،الخطيبالدينومحب

تحقيق/،الديلميشهرداربنلشيروية:الخطاببماثور-الفردوس

العلمية:الكتبدارهـ،6014:الأولىالطبعة،زغلولبسيونيالسعيد

.بيروت

طبع،عفيفيالعلاابو/عليهعلق،الطائيعربيلابن:الحكمفصوص-

.القاهرة:العربيةالكتبإحياءدارهـ،1365



تحقيق/،الأصبهانينعيملأبي،وغيرهمالأربعةالخلفاء-فضائل

المدينة-:البخاريدارهـ-1714الأولىالطبعة:العقيلمحمدبنصالح

.بريدة

الأولىالطبعة،عباساللهوصي/تحقيقأحمد،للامامالصحابةفضائل-

.بيروت:الرسالةهـمؤسسة3041

تحقيق/،القاضيإسحاقبنلإسماعيلغ!ي!النبيعلىالصلاة-فصل

-عمان:الاسلاميةالعلومدارهـ،1423:الأولىالطبعة،تيمسالمأسعد

.الأردن

الطبعةمنصور،فؤادمحمد/حواشيهوضع،الأشبيليخيرابنفهرس-

.بيروت:العلميةالكتبدار-هـ9141الأولى

تحقيق/،الأندلسيمخلدبنلبقيوالكوثر:الحوضفيروي-فيما

العلوممكتبةهـ-1413-الأولىالطبعة،صوفيعطامحمدبنعبدالقادر

المدينة.:والحكم

عامر،العبداللهبنمحمد/تحقيق،البيهقيبكرلابيوالقدرالقضاء-

.الرياض:العبيكانمكتبةهـ،1421الأولىالطبعة

الطبعة،الاندلسيعبدالبرابنعمرلأبيالمدينةأهلفقهفي-الكافي

.بيروت:العلميةالكتبهـدار4221:الثالثة

الطبعةزكار،سهيل/تحقيق،عديلابنالرجالضعفاءفي-الكامل

.بيروت:الفكردارهـ،9014:الثالثة

/وشرحتحقيققنبر،بنعثمانبنعمروبشرأبي:لسيبويه-الكتاب

.بيروت:الجيلدار،الأولىالطبعة،هارونمحمدعبدالسلام



هـ1413الثانيةالطبعة،الداليأحمدمحمدد:/تحقيقللمبرد،الكامل-

.بيروت:الرسالةمؤسسة

وصححه/وضبطهرتبهكتب،أربعةوبذيله،للزمخشري-الكشاف

ودار،للترابالرياندارهـ،7014الثالثةالطبعةأحمد،حسينمصطفى

.بيروت:العربيالكتاب

/الناسألسنةعلىالأحاديثمناشتهرعماالالباسومزيلالخفا-كشف

أحمد/وتصحيحهطبعهعلىأشرف،العجلونيمحمدبنلإسماعيل

.بيروت:الرسالةهـمؤسسة8041الخامسةالطبعة.القلاش

حبيب/تحقيق،الهيثميالدينلنور-البزارزوائدعنالأستار-كشف

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،4041-الثانيةالطبعة،الاعظميالرحمن

تحقيق/،الجوزيابنالفرجلأبيالصحيحينحديثمن-المشكلكشف-

.الرياض:الوطندارهـ،1841الأولىالطبعة،البؤابحسينعلي

الأولىالطبعة،الثعلبيإسحاقلأبي:القرآنتفسيرفيوالبيانالكشف-

.بيروت:العربيالترابإحياءدارهـ،4231

دار،خليفةحاجي/تأليف،والفنونالكتبأساميعنالظنون-كشف

هـ.1341بيروت:العلميةالكتب

ضبطه،الهنديحسامبنلعلي،والأفعالالأقوالسننفيالعمال-كنز

هـ،-1413السقاصفوة/فهارسهووضمع،حياتيبكرغريبه/وفشر

.بيروت:الرسالةمؤسسة

المعارفدائرةبمطبعة:الأولىالطبعة،للدولابيوالأسماء-الكنى

بيروت:العلميةالكتبدار:تصويرهـ،1322الدكنابادبحيدر:العثمانية



هـ.3014

الكيال،لابن:الثقاتالرواةمناختلطمنمعرفةفيالنيراتالكواكب-

دارهـ،1014الأولىالطبعة،النبيربعبدعبدالقيوم/وتحقيقدراسة

.بيروت-دمشق:للترابالمأمون

طبع،السيوطيالدينلجلال،الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللألي-

.بيروت:المعرفةهـدار3041في

.بيروت:صادردار-الافريقيمكرمبنمحمد-منظورلابنالعربلسان-

غذة.أبوعبدالفتاح/تحقيق،العسقلانيحجرابنللحافظالميزانلسان-

حلب.:الاسلاميةالمطبوعاتمكتبةهـ،4231الاولىالطبعة

عبداللهموفقد./وتحقيقدراسةللدارقطني،والمختلف-المؤتلف

.بيروت:الاسلاميالغربدارهـ،6041الأولىالطبعة،عبدالقادر

فؤادمحمدد./تحقيقالمثنىبنمرصرعبيدةلأبي:القران-مجاز

.القاهرة:الخانجيمكتبةهـ،1374طبع،سزكين

دار:تصويرزائد،إبراهيممحمود/تحقيق،حبانلابن،المجروحين-

هـ.2041-حلب:الوعي

الدينحسام/نشره،الهيثميالدينلنور:الفوائدومنبعالزوائدمجمع-

.بيروت:العربيالكتبدار:تصوير،قدسي

جمع،الحرانيتيميةبنعبدالحليمبنأحمدالاسلامشيخفتاوىمجموع-

عالمدارهـ،1412محمدوابنه،النجديقاسمبنعبدالرحمن/وترتيب

.الرياض:والنشرللطباعةالكتب
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دارهـ،7014الأولىالظبعة،السامرائيلابراهيم:الففيفالمجموع-

.الأردن:عمان

تحقيق/،الأندلسيعطيةلابنالعزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر-

.القاهرة:الإسلاميالكتبدارهـ،7913بفاسالعلميالمجلس

.الترابدار،شاكرمحمدأحمد/تحقيق،الأندلسيحزملابن:المحلى-

تحقيق/،الملقنلابن:الحاكممستدركعلىالذهبياستدراكمختصر-

دارهـ،1411الأولىالطبعةالحميد،وسعد،اللحيدانعبداللهد.

.الرياض:العاصمة

الندوةدارهـ،5014:طبع،للموصلي:المرسلةالصواعق-مختصر

.بيروت:الجديدة

الترابإحياءلجنة/تحقيق-إسماعيلبنعلي-سيدةلابن:المخصص-

.بيروت:العربيالترابإحياءدار،العربي

فوجاني،اللهنعمةاللهشكر/تحقيق،الرازيحاتمأبيلابنالمراسيل-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،1841:الثانيةالطبعة

الطبعة،الأرناؤوطشعيب/تحقيق،السجستانىداودلأبي-المراسيل

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،8041الاولى

مروياتعلىوتطبيقيةنظريةدراسة،بالتدليسوعلاقتهالخفيالمرسل-

دارهـ-1418الأولىالطبعة،العونيحاتمللشريف،البصريالحسن

.الهجرة

محمد/تحقيق،السجستانيداودأبيرواية-أحمدالامامعنالمسائل-

.بيروت:المعرفةدار:تصوير،رضارشيد
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تحقيق/،ءهانىبنإبراهيمبنإسحاق:-روايةأحمدالامامعنالمسائل-

المكتبهـ-هـ-49130014منالأولىالطبعةالشاويشزهير

.بيروت:الاسلامي

منصوربنإسحاقرواية-راهويهبنوإسحاقأحمدالامامعنالمسائل-

الطبعة،فتحيوجمعه،الحوشيووئامالرباطخالد/تحقيق،الكوسج

.الرياض:الرشدمكتبةهـ،5241الأولى

تحقيق/الاسفراييني،عوانةلأبي،مسلمصحيحعلى-المستخرج

.بيروت:المعرفةدارهـ،9141الأولىالطبعة،الدمشقيعارفبنأيمن

أحمدمحمدبنالدينلشهاب:مستظرففنكلمن-المستطرف

.بيروت:والنشرللطباعةالحياةمكتبةدارم8691طبع:الأبشيهي

عطا،عبدالقادرمصطفى/تحقيق،للحاكمالصحيحينعلىالمستدرك-

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1141الأولىالطبعة

نعيمومحمدالأرناؤوطشعيب/تحقيق،حنبلبناحمدللامامالمسند-

الأولىالطبعة،الزيبقبراهيموامرشدوعادلالعرقسوسي

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،6141-1421

الطبعة،السلفىالرحمنمحفوظ/تحقيقالزخار()البحرالبزارمسند-

المدينة.:والحكمالعلوممكتبةهـ،9041الأولى

هـ1416الأولىالطبعة،يمائيأبوعليأيمن/تحقيق،الرويانيمسند-

.القاهرة:قرطبةموسسة

الله،زينالرحمنمحفوظ/تحقيق،كليببنللهيثم:الشاشي-مسند

المدينة.:والحكمالعلوممكتبة،الأولىالطبعة
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الطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيق،للطبرانيالشاميين-مسند

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،9041الأولى

الاولىالطبعة،التركىمحمدد./تحقيق،الطيالسيداودلأبيالمسند-

.القاهرة:هجردارهـ،9141

الاولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطي.د/تحقيق،كثيرلابنالفاروقمسند-

.المنصورةالوفاءدارهـ،1141

الأولىالطبعةأسد،سليمحسين/تحقيق،الموصلييعلىلأبيالمسند-

دمشق.:العربيةالثقاقةدارهـ،1241

الأولىالطبعة،السامرائىصبحى/تحقيق،المباركبنلعبداللهالمسند-

.الرياض:المعارفمكتبةهـ،7041

،عبدالهاديعبدالمهدي/تحقيق)الجعديات(،الجعدلابن-المسند

الكويت.:الفلاحمكتبةهـ،5041الأولىالطبعة

الدارمي.سنن-للدارميالمسند-

الطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيق،للقضاعي-الشهابمسند-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،الثانية

البلوشي،عبدالحقعبدالغفور/تحقيق،راهويهبنلاسحاق-المسند

المدينة.:الايمانمكتبةهـ،0141الاولىالطبعة

حبيب/عليهوعفقأصولهحقق،الحميديالزبيربنلعبدالله-المسند

.بيروت:العلمبةالكتبدارهـ،9041:لأولىاالطبعة،الأعظميالرحمن

بتخريجالعيشفاء:ومعه،الشافعيإدريسبنمحمدللامامالمسند-

6601



الأولىالطبعة،عرفاتمحمدمجدي:الشافعيالاماممسندوتحقيق

.القاهرة:تيميةابنمكتبةهـ،1641

،العزازيعادل/تحقيق،شيبةأبيبنمحمدبنعبداللهبكرلأبيالمسند-

،بيروت:الجيلدارهـ،1418الأولىالطبعة،المزيديفريدوأحمد

الكويت.:المتحدةوالشركة

مالك،وموطأ،أصحابهاومؤلفاتالستةالكتبلأحاديثالجامع-المسند

ابنوصحيحالدارميوسننحميدوعبدبنوأحمدالحميديومسانيد:

الطبعة،ورفقائه،معروفعوادبشارد./وضبطهورتبهحققه،خزيمة

الكويت.:المتحدةوالشركة،بيروت:الجيلدارهـ،1341:الأولى

الطبعة،مالكطاهرمحمدد./تحقيق،طهمانبنلابراهيمالمشيخة-

دمشق.:العربيةاللغةمجمعهـ،3041-الأولى

بكرأبيبنأحمد:للبوصيريماجهابنزوائدفيالزجاجة-مصباح

الكتبدار،عطيةعليعزت.ود،عليمحمدموسى/تحقيق،إسماعيل

.القاهرة:الحديثة

الرحمزحبيب/تحقيق،الصنعانيهمامبنالرزاقلعبد:-المصنف

.بيروت:الاسلاميالمكتبهـ،3041:الثانيةالطبعة،الأعظمي

شاهين،عبدالسلاممحمد/وصححهضبطه،شيبةابيلابن:المصنف-

."بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1641،الأولىالطبعة

العسقلاني،حجرابنللحافظالثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب-

الطبعة،الشثريناصربنسعد.د/تنسيق،الباحثينمنمجموعة/تحقيق

.الرياض:الغيثودارالعاصمةهـدار9141الأولى
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الكتبدارهـ،7014الأولىالطبعة،الدينوريقتيبةلابن-المعارف

.بيروت:العلمية

عبدهعبدالجليلد./وتحقيقشرح،للزجاج،وإعرابهالقران-معاني

دارهـ،1414الأولىالطبعة،الدينجمالعلي/أحاديثهوخرج،شلبي

مصر.:الحديث

الصابوني،عليمحمد/تحقيق،النحاسجعفرلأبيالكريمالقرانمعاني-

المكرمة.مكة:أمالقرىجامعةهـ،0141الأولىالطبعة

النجار-علىومحمدنجاتييوسفأحمد/تحقيقللفراء،القرانمعاني-

طبع.دارولانشرتاريخبدون

الطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيقللطبراني،الكبير-المعجم

.القاهرة:تيميةابنمكتبة:تصوير،العراق-هـ4041الثانية

الداني.الروض=للطبرانيالصغيرالمعجم-

الطبعة،الشافعيمحمدحسنمحمد/تحقيق،للطبرانيالاوسطالمعجم-

.بيروت:العلميةالكتبهـدار0421الاولى

وعطيةمنتصروعبدالحليم،أنيسإبراهيم/أخرجه،الوسيطالمعجم-

ومحمدعطيةعليحسن/ب!شرافأحمد،اللهخلفومحمدالصوالحي

هـ.2913الثانيةالطبعة،أمينشوقي

طارق/تحقيق13(:الجزءمنقطعةالمفقود)الجزءللطبرانيالمعجم-

.الرياض:الرايةدارهـ،4141،الأولىالطبعةاللهعوض

وسليمانضميريةوعثمانالنمرمحمد/تحقيق،للبغويالتنزيلمعالم-

.الرياض:طيبةدارهـ،9041الأولىالطبعة،الحرش
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الإسماعيلي،بكرلأبي،الإسماعيليبكرأبيشيوخأساميفيالمعجم-

والحكم:العلومهـمكتبة0141الأولىالطبعة،منصورزياد.د/تحقيق

المدينة.

الأولىالطبعة،الدينتقيوفاءد./تحقيقعساكر،لابنالشيوخمعجم-

دمشق.:البشائردارهـ،1421

قاسمزكيرياضد./وتحقيقترتيب،للأزهرياللغةتهذيب-معجم

.بيروت:المعرفةهـدار4221الأولىالظبعة

إبراهيم،عبدالجوادرجبللدكتور/،الملابسلأسماءالعربيالمعجم-

.القاهرة:العربيةا.لآفاقدارهـ،4231،الأولىالطبعة

وصححه/ضبطه،عطيةرشيد/تأليف،والدخيلالعاميفيعطيةمعجم-

.بيروت:العلميةالكتبدار-هـ4241الأولىالطبعة،الكرميعبداللهخالد

العلمدار،م9691الأولىالطبعة،التونجيلمحمدالذهبي-المعجم

.بيروت:للملايين

فريد/تحقيق،الحمويعبداللهبنياقوتالدينلشهابالبلدان-معجم

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،0141الأولىالطبعة،الجنديعبدالعزيز

بنعبداللهعبيدلأبيوالمواضعالبلدانأسماءمناستعجمما-معجم

عالمهـ،1364الأولىالطبعة،السقامصطفى/تحقيق،البكريعبدالعزيز

.بيروت:الكتب

الاسماعيلي.بكرأبيشيوخأساميفيالمعجم=الإسماعيليمعجم-

قوتلاي،إبراهيمخليل/تحقيق،قانعبنلعبدالباقيالصحابة-معجم

المكرمة.مكة:البازنزارمكتبةهـ،1841الأولىالطبعة
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منصور،لأبي،المعجمحروفعلىالأعجميالكلاممن-المعزب

الطبعة،المنصورعمرانخليل/عليهعلق،الجواليقيأحمدبنموهوب

.بيروت:العلميةالكتبهـدار9141الأولى

الطبعة،العمريضياءأكرم/عليهوعلقحققه،للفسويوالتاريخالمعرفة-

المدينة.:الدارمكتبةهـ،0141الأولى

الطبعة،العزازيعادل/تحقيق،الأصبهانينعيملأبيالصحابة-معرفة

.الرياض:الوطندارهـ،9141الأولى

،البغداديعبدالوهاب/للقاضي،المدينةعالممذهبعلىالمعونة-

الفكر:دارهـ-9141الأولىالطبعة،عبدالحقحميش/وتحقيقدراسة

.بيروت

عليه/وعلقحققه،الأنصاريهشاملابنالأعاريبكتبعناللبيبمغني-

الطبعة،الأفغانيسعيد/وراجعه،حمداللهعليومحمد،المباركمازن.د

.بيروت:لفكرادار،م8591السادسة

الطبعة،هارونوعبدالسلامشاكرأحمد/وشرحتحقيق،المفضليات-

مصر.:المعارفداربمطابعطبع،السابعة

الجوزية،قيملابن:والارادةالعلمولايةومنشورالسعادةدار-مفتاح

:عفانابندارهـ،1416الأولىالطبعةعبدالحميد،حسنعلي/تحقيق

الخبر.

قدم،الرازيعمربنمحمدالدينلفخرالكبير()التفسيرالغيبمفاتيح-

.بيروت:الفكرهـدار4141طبعة،الميسخليلله/
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تحقيق/،الأشعريالحسنلأبيالمصلينواختلافالاسلاميينمقالات-

النهضةمكتبةهـ،9138الثانيةالطبعةعبدالحميد،الدينمحيمحمد

.القاهرة:المصرية

الألسنة:علىالمشتهرةالأحاديثمنكثيربيانفيالحسنة-المقاصد

هـ،7041الأولىالطبعة،الصديقعبدالله/عليهوعلقصححه،للسخاوي

.بيروت:العلميةالكتبدار

الطبعة،عضيمةعبدالخالق/تحقيقالمبرد،العباسلأبي-المقتضب

.القاهرة:الإسلاميالتراثإحياءلجنةهـ،5141:الأولى

الطبعة،الخندقاويسليمانسعاد/تحقيق،للخرائطيالأخلاقمكارم-

مصر.:المدنيمطبعةهـ،1141الأولى

مراجعة/السقا،إسماعيلبنهشام/تحقيق،للطبرانيعطاءاسمه-من

.الرياض:الكتبعالمدارهـ،5041الاولىالطبعةالحدادمحمود

وتحقيق/دراسة،سليمانبنخيثمةفوائدمنالأولالجزءمنالمنتخب-

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،0041طبع،تدمريعبدالسلامعمر.د

الطبعة،العدويمصطفى/تحقيقحميد،بنعبدمسندمن-المنتخب

الكويت.:الأرقمدار،المكرمةمكة:حجرابنهـمكتبة5041الأولى

لأبيالمكدود،غوث:المسمىتخريجهمعالجارود،لابن-المنتقى

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،8041الأولىالطبعةالحوينيإسحاق

رشادمحمدد./تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:النبويةالسنةمنهاج-

.القاهرة:تيميةابنمكتبة:تصويرهـ،9041الثانيةالطبعة،سالم

حجرابنللحافظالمختصراحاديثتخريجفيالخبرالخبر-موافقة
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السامرائي،وصبحي،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيق،العسقلاني

.الرياض:الرشدمكتبةهـ،4141الثانيةالطبعة

تحقيق/،البغداديللخطيبوالتفريقالجمعأوهام-موضح

الهند،:المعارفدائرةمجلسطبعة،المعلمييحيىبنعبدالرحمن

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير

الطبعة،حمدانتوفيق/وأحاديثهاياتهخزج،الجوزيلابنالموضوعات-

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،5141:الأولى

بشار.د/تحقيق،يحيىبنيحيى:رواية،أنسبنمالكللامامالموطأ-

.بيروت:الاسلاميالغربدارهـ،1741الثانيةالطبعة،معروفعواد

وعادل،معوضعلي/تحقيق،للذهبيالرجالنقدفيالاعتدالميزان-

الكتبدارهـ،1416الأولىالطبعة،سنةأبووعبدالفتاحعبدالموجود

.بيروت:العلمية

العسقلاني،حجرابنللحافظ:الأذكارأحاديثتخريجفيالأفكارنتالج-

ابندارهـ.1421الأولىالطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيق

دمشق.كثير:

عبدالرحمند./تحقيق،الجراحبنلوكيع،الأعمشعنوكيعنسخة-

الكويت.:السلفيةالدارهـ،6041الثانيةالطبعة،الفريوائيعبدالجبار

محمدبنمحمدالخيرأبي-الجزريلابنالعشرالقراءاتفي-النشر

الكتبدارهـ،1423الثانيةالطبعة،عميراتزكريابه/اعتنى،الدمشقي

.بيروت:العلمية

العلميالمجلس/تحقيق،للزيلعيالهدايةأحاديثلتخريجالرايةنصب-
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مصر.؟لحديثاارد:تصوير،لهندبا

تحقيق/،للدارمي،المريسيبشرعلىالدارميسعيدبنعئماننقض-

السلف:اضواءهـ،9141،الأولىالطبعة،السماريعبدالعزيزبنمنصور

.الرياض

شرفعبدالصمد/تصحيحالعسقلانيحجرابنللحافظ:الظرافالنكت-

هـ،3014الثانيةالطبعة،للمزي:الأشرافتحفة:بحاشيةطبع،الدين

.بيروت:الإسلاميوالمكتب،الهند:القيمةالدار

دراسة،العسقلانيحجرابنللحافظالصلاحابنكتابعلى-النكت

الراية:دارهـ،1415الثالثةالطبعة،المدخليهاديبنربيع/وتحقيق

.الرياض

عليه/وعلقراجعه،للماوردي-(الماوردي)تفسير-والعيونالنكت-

مؤسسةهـ-1412الأولىالطبعةعبدالحميد،بنعبدالمقصودبنالسيد

.بيروت:الثقافيةالكتب

محمود/تحقيق،الجزريالأثيرلابنوالأثرالحديثغريبفيالنهاية-

.بيروت:العربيالتراثإحياءدار،الزاويأحمدوطاهر،الطناحيمحمد

أحمد/وصححهضبطهكثير،ابنللحافظوالملاحمالفتنفي-النهاية

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،8041الأولىالطبعة،عبدالشافي

:الترمذيللحكيم،ءشي!الرسولأحاديثمعرفةفيالأصولنوادر-

.)236(الأصلإلى()1الأصلمنبيتيت!ثستر-نسخة1

.234()الأصلإلى(012)الأصلمنالثانيالجزءأخرىنسخة-2

7301



الطبعة،الجميليوالسيدالسايحعبدالرحيماحمد/وتعليقتحقيق3-

.القاهرة:للترابالرياندارهـ،8041،الاولى

الأولىالطبعة،القرطبيالسلميحبيببنالملكلعبدالفردوسوصف-

.بيروت:العلميةالكتبهـدار7041
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000000000000000000000064الكتابتحقيقفي-المنهح9

00000000074الكتابتحقيقفيالمعتمدةالنسخمننماذج-01

المحقق:القسم

7-0000000.0000000000000003خطبته-المؤلفمقدمة

00000000000000000000000000000007الخلقمنالغاية

8-0000.000000000007..الأمانةحملفيالناسأكثرحال

9-000.0000000008لهخلقوالماعلمواالذينالموفقينحال

11-0.000000.009المقيمالنعيمعلىالدنيالذاتاثرمنحال

21-000.0.000000000000.0011الجنانفيالمؤمنينحال

51-0.000.000000012الجنةوصففيللمؤلفميميةقصيدة

16-000000.00.00000015الكتابتأليفمنالغرضبيان-

أعدبماالسنةأهلبشارةمنهالمقصودأنوبيان،الكتاباسم

0000000000000000000000000000061.الجنةفيلهمالله

23-000.0017..0000.باباسبعينإلىالكتابالمؤلفتقسيم

:الأولالباب

000000000000000000000000042الانالجنةوجودبيانفي

42الانوجودهاعلىبعدهمفمنالصحابةمن:السنةأهلاتفاقنقل

00000000000042الانمخلوقةتكونأنوالمعتزلةالقدريةإنكار

00000000000042المقولةهذهعلىحملهمالذيالفاسدالأصل
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52-0000.00000.00024الجنةوجودعدمعلىالعقليةأدلتهم

00000000000052مخلوقتان(والنارالجنة)أنالسلفعقيدةمن

واختلافالاسلاميينمقالات"كتابمنالسلفإعتقادمجمل

23-00000.00000.00025.الأشعريالحسنلأبي"المصلين

ويتضمن:،الانالجنةوجودعلىوالسنةالكتابمنالأدلة-

54-0000.33السنةمندليلاوعشرونوخمسة،الكتابمندليل

وجودعلى-الاحتجاجعدمسببفينفسهعلىالمؤلفإيراد

00000000054منهاوخروجهالجنةودخولهادمبقصة-الانالجنة

أسكنهاالتيالجنةفيالناسلاختلاف-ذلكعنالمؤلفإجابة

45-46

الثاني:الباب

هيهل،منهاواهبط،ادماسكنهاالتيالجنةفيالناساختلاف

074؟الأرضمنعالموضعفيغيرهاأخرىجنةهيأم،الخلدجنة

المفسرين:بعضمنالمسألةهذهفيالخلافحكىمنذكر-

48-00.0000.0000.0.047تفسيرهفيسعيدبنمنذر-1

000000000000000084تفسيرهفيالماورديالحسنأبو-2

00000000000000000000094تفسيرهفيالخطيبابن-3

05-0000.0.0.000094تفسيرهفيالراغبالقاسمأبو-4
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00000000000000000005تفسيرهفيالرمانيعيسىأبو-5

000000000000000005المسألةفيالتوقفالخطيبابناختيار

فيجنةإنها:قالمنأدلةفيتفسيرهمنسعيدبنمنذركلام

45-0000000.0000.0000.0005الخلدجنةوليستالأرض

جنةإنها:قالمنبأن-الحاشيةفي-الاسلاملشيخكلامنقاص

الا!مةسلفوأن،والمعتزلةالمتفلسفةمنفهوالأرضفي

55-000.00.00000054القولهذابطلانعلىمتفقونوأئمتها

الثالث:الباب

الناسيدخلهاالتيالخلدجنةأنهااختارمنحججسياقفي

00000000000000000000000000000000065القيامةيوم

000065ذلكفيالنزاعيعلمولا،القولهذاإلايعلملاالناسأكثر

75-0056منهاالدلالةوجهوبيان،أدلةثلاثةذكر:السنةمنالأدلة

الكريم:القرأنمنالأدلة-

لالةالد(00.عدكوبعضكلصلبعضاقحالؤاوقفنا):البقرة-أية1

00000075:وجهينمنالأرضإلىالجنةمنكانهبوطهمأنعلى

ووجه(...!تعصبىولافيهـاتجووصصالألكإن)طه-أيات2

85-00.0000000000057..00.000000.0.0منهاالدلالة

ألحلدومفكسخرةعكأدللصهل)طهأيةمنالدلالةوجه-3
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0000000000000000000000000000000058لأيتك!(

هوإئم)قولهإلى(...لقحلمكةصنلداوإد)البقرة-أيات4

95-000000000.058..0منهاالدلالةووجه!(الزصيمألتؤاب

000095اهطصاا()قولهفيالخطابمنالمرادفيالمفسرينأقوال

0000000000000095الأولعداالأقوالجميعالمؤلفتضعيف

آقبطواقلنا)قولهفيالبقرةسورةفيالثانيالاهباطمنالمراد

06-0000.000.00.0000000000000095(00.مثهاجميعآ

أدم:بالخطابالمرادأنفيالزمخشريظنخطأالمؤلفبيان

16-006ذرياتهمالاستتباعهمابالجمععنهماوعبر،خاصةوحواء

بيانمع،منهاجميعآ(آقبطوا)قولهفيالضميرمنالمراد

00000000000000000000000000016الايةعليهاشتملتما

00000000000000000000026ومعانيه،""الاهباطلفظموارد

أدم:أقبطا()قولهفيبالضميرالمرادأنعلىالتدليل

36-0.0000.0.00000.0000.0000000000062وإبليس

جنةولا،التعريفبلاممعرفة"الجنة"لفظورود-5

000000000000000000036الخلدجنةإلاالمخاطبونبعهدها

46-00.0000000000063.القرأنفي""جنةلفظمجيءموارد
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الصحابة:آثارمنالأدلة-6

فيالاختلافوبيان،موقوفاالأشعريموسىأبيأثر-1

56-00000000064(الحاشية)فيالوقفوترجيح،ووقفهرفعه

ءادم)فئلص:تعالىقولهتفسيرهفيموقوفاعباسابن-أثر2

000000000000000000000000056(عليةفئاببئززب!من

الرابع:الباب

نماوإالخلد،جنةليست:قالتالتيالطائفةحججسياقفي

حججالأرضفيجنةهي

78-000000.66ذلكعلىدليلا()16ذكر:الطائفةهذهحجج-

الخامس:الباب

أصحابعلى-الأرفرفيجنةأنها-القولهذاأربابجوابفي

58-000.00000000.0000.000000.0097.الأولالقول

:السادسالباب

09-86.منازعوهمبهاحتجعماالخلدجنةأنهازعممنجوابفي

الأرضفيجنةإنها:قالمنأدلةأقوىأنإلىالمؤلفإشارة

منوإخراجه،إهياطهبعدلهإبليسوسوسةبقصةالاستدلال

0000000000000000000000000000000000088السماء

صعوداهناكإلىيصعدأنيمتنعلابأنهذلكعنالمؤلفإجابة
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98-000088تعالىاللهقدرهالذيوالامتحانالابتلاءلتمامعارضا

السابع:الباب

0000000000000019بعدتخلقلمالجنةأنزعممنشبهذكرفي

49-000000.00.00.000000.19القوللهذاشبهثمانيةذكر

الثامن:الباب

الطائفةهذهبهاحتحسعماالجوابفي

وجودعلىالأدلةفي(46-33)ص/الأولالبابعلىالاحالة

00000000000000000000059+...........الآنالجنة

فيأحمدالامامعننقولتضمنهمع،الشبهتلكعلىالرد-

001-000.0000.000000000.000059...000..0ذلك

التاسع:الباب

الجنةأبوابعددذكرفي

000000000000101أتوبها(وفتحت)الزمرآيةالقرآنمنالدليل

الواو:هذهفيالناسأقوالأقوال

00000000000101القولهذاوتضعيف،الثمانيةواوأنها:الأول

000000000000000000000101وتضعيفه،ئدةزاأنها:الثاني

201-00000101بهقالمنوذكر،محذوفالجوابأن:الثالث

فيوذكره،الجنةأهلآيةفيالجوابحذففيالسر

8101



401-0.000201..00.0000000.000..0000.0النارآية

0000000000401زمزاالدارينإلىالفريقينسوقمافيإلىالتأمل

000000000401(عليهتمسئئم!لاهلهاالجنةأهلخزنةقولمعنى

00000501منكغ(رسلألؤيةتي)لأهلهاالنارأهلخزنةقولمعنى

خزنةوقول،أذظوها():لأهلهاالجنةخزنةقولفيالتأمل

00000000000000000501جهنو(أئوبادظوا):لأهلهارالنا

00601(000!الأبؤبالمففئحةعذنجتت)سبحانهقولهفيالتأمل

علىالصفةمنالعائدالضميرفيالعربيةأهلاختلافذكر

701-0000.000601!(الأبوبالمخه!وقولهفيالموصوف

00000701ذلكووجه.أبوابهالهممفتحة:التقدير:الكوفيينقول

ووجه.منهاالأبوابلهممفتحة:التقدير:اليصريينقول

801-000000000000.00000.0000000.000701.ذلك

901-00000000000000.0801الكوفيينلقولالمؤلفنوجيه

0000000000901!(افيدؤبالممفنحه)لقولهالزمخشريإعراب

011-00.000000.0901الزمخشريإعرابعلىاعترضماذكر

ثمانية:الجنةأبوابأنفيهاالتيالاحاديث

00000000000000011الصحيحينفيسعدبنسهل-حديث1

0000000000000000011الصحيحينفيهريرةأبيحديث-2
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000000000000000111مسلمعندالخطاببنعمر-حديث3

مناجعلني"اللهمالترمذيعندالتيالزيادةفيالكلامتحقيق

211-000111شاذةأنهاوبيان("المتطهرينمنواجعلني،التوابين

0000000000000000112السماءإلىنظرهرفعثمزيادةتضعيف

بعدمراتثلاثالدعاءتكرارضعفوبيانأحمدعندأنسحديث

0000000000000000000000000000000000211الوضوء

113-000000.00.0.0000121.عبدالسلميبنعتبةحديث

العاشر:الباب

أبوابها:سعةذكرفي

مكةبينكماالمصراعينمابينأنوفيه-هريرةأبيحديث-1

00000000000000000000000000000000000411وهجر

000000000000000000000000000511الحديثهذاألفاظ

أربعينمسيرةالمصراعينمابينأنوفيهغزوانبنعتبةأثر-2

000000000000000000000000000000000000511سنة

000000000000000000115والأثرالحديثبينالمؤلفجمع

00000000000116غزوانبنعتبةأثريؤيدحديثينالمؤلفإيراد

الواقعالاختلاففيحيدةبنمعاويةحديثفيالكلامتحقيق

117-0.0611(سنين)سبعأم(سنة)أربعينهوهلالرواياتبين
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سنة،أربعين:المصراعينمابينأنفيسعيدأبيحديث

0000000000000000000000000000000117ضعفهوبيان

منأصحعليهالمتفقهريرةأبيحديثأنالمؤلفترجيح

0000000000000000000000000000117سعيدأبيحديث

00000118هريرةأبيحديثيؤيدعمرابنعنحديثالمؤلفايراد

الحاشية()فيالحديثهذاضعفبيان

أبيوحديث،بالاضطرابحيدةبنمعاويةحديثالمؤلفإعلال

911-181البابهذافيهريرةأبيحديثوترجيح،بالضعفسعيد

عشر:الحاديالباب

أبوابها:صفةفي

وتفهموتتكلمترى:الجنةأبوابأنعلىالدالةالآثارذكر

121-0.00000.00000000000.000000.012لهايقالما

122-0.112حشيةحلقةالجنةلأبوابأنعلىالواردةالأحاديث

000000000000123بعضفوقبعضهاالجنةأبوابأنفي:فصل

0000000000123منهيدخلونمختصبابالأمةلهذاعلىالدليل

فوقبعضهاالجنةأبوابأنفيطالبأبيبنعليأثر

125-00000412..00000000.000.0000000.00بعض
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عشر:الثانيالباب

:والبابالبابمابينمسافةذكرفي

وتعليق،عاماسبعينمسيرةالبابينمابينأنعلىالدليل

127-000126فيهتكلممنوذكر،الكلاموتحقيق،عليهالمؤلف

عشر:الثالثالباب

هي؟وأين،الجنةمكانفي

:الأرضفيوالنار،السماءفيالجنةانعلىالأدلة

000000000000000000000000000000128القرآنمن-1

السلفآثارمن-2

013-912ووقفهرفعهفيوالاختلاف،سلامبنعبداللهأثر-أ

000000000013ضعفهشدةوبيان،عباسبنعبداللهأثر-ب

000000000000000013عليهوالكلام،مسعودابنأثر-ج

000000000000000131ضعفهوبيان،عباسابنعنآخرأثر-د

0000000000000000131ضعفهوبيانعمرو،بنعبداللههـأثر

132-00000131..0.0عمروبنعبداللهأثرلمعنىالمؤلفبيان

00000000000132والارتفهـاعالعلوغايةفيالجنةأنهعلىالدليل

133-00132.فيهاالكلاموتحقيق،الجنةدرجعددحديثألفاظ

134-00000000000000132الثانياللفظالاسلامشيخترجيح
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....الاسلامشيخإليهذهبماصحةعلىالمؤلفاستدلال

ظرفلااسمأنهعلىالقافبضئم()وفوقهكلمةالمزيضبط

00000000000000000043وجوابهللمؤلفاعتراض

ايةاخرعندمنزلتكفإن..."عمروبنعبداللهحديثمعنى

..............شواهدهوذكر،عليهوالكلامتقرؤها"

عشر:الرابعالباب

الجنة:مفتاجفي

الله:إلاإلهلاالجنةمفتاحأنعلىالأدلة

...........منقطعأنهوبيان،جبلبنمعاذحديث-1

........................منبهبنوهبأثر-2

..........ضعفهشدةوبيان،مالكبنأنسحديث-3

...............الجنةمفاتيجالسيوفأنعلىالدليل

.............تابعيأنهوبيان،شجرةبنيزيدحديث

الجنةأبوابمنباب،باللهإلافوةولاحوللاأنعلىالدليل

...............انقطاعهوبيان،جبلبنمعاذحديث

0000000000000000000083الخيرمفاتيحمنطائفة

........والشرالخيرمفاتيحمعرفةالعلمأبوابأنفعمن

.......................الشرمفاتيحمنطائفة
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13

13

13

13

13

13

13
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000041لهجعلتوما،المفاتيحبمعرفةالاعتناءفيالمؤلفنصيحة

عشر:الخامسالباب

الموتبعدلأصحابهابهيوفعالذيومنشورها،الجنةتوقيعفي

دخولها.وعند

00000000141الآياتمناللطائفبعضوذكر،القرآنمنالدليل

بنالبراءحديث:والمنشورالأولالتوقيععلىالدليل

541-0.000.000.0141..0.00...00000000.0عازب

الثانيالمنشورعلىالدليل:فصل

146-0541ثبوتهعدموبيان،طريقينمنالفارسيسلمانحديث

000146المنشورهذاإعطاءإلىالقبضتينيوممنالتسلسليالترتيب

عشر:السادسالباب

واحد:طريقإلالهاليسوأنه،الجنةطريقتوحدبيانفي

0147تحصىأنمنفأكثرالناروأما،الجنةطريقتوحدعلىالاتفاق

00000000000000000147ذلكعلىوالسنةالكتابمنالدليل

0000000000000000000000000000814وجوابه،اعتراض

ذلك:علىالأدلة

914-0.0148..000.000000.البخاريعندجابرحديث-1

0000000000000000000000941ضعفهاوبيانللترمذيرواية

8701



1-914فيهالكلاموتحقيق،الجنليلةفيمسعودابن-حديث2

عشر:الساببعالباب

الجنة:درجاتفي

الجنة:درجاتفيالواردةالايات

..........................النساءالات-1

0000000000000000000000000002الأنفالاية-2

00000000000000000000000003عمرانالاية-3

الجنة:درجاتفيالواردةالأحاديث

4-00.531...00.0.0الخدريسعيدأبيحديث-1

للرأسالمسامتالكوكبدونالغابربالكوكبالتمثيلفي

00000000000000000000000000000000004فائدتان

0000000000000004سعدالساعديبنسهلحديث-2

5-00000451فيهالكلاموتحقيق،هريرةأبيحديث-3

00005()الطالعمعو)الغابر(()الغاربلفظتيبينالمؤلفتوفيق

الجنة:درجاتفيالواردةالأحاديثفيتابع

000000000000000006ضعفهوبيان،سعيدأبيحديث-4

......................عمروبنعبدالله-حديث5

بينوتوفيقه،المائةعلىتزيدالجنةدرجأنالمؤلفتحقيق
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15
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15
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000000000007ذلكفيالواردةوالرواياتالأحاديث

عشر:الثامنالباب

الدرجة:تلكواسم،درجاتهاأعلىذكرفي

ذلك:فيالواردةالأحاديث

......مسلمعندالعاصبنعمروبنعبدالله-حديث1

..()الحاشيةلهالترمذيوتضعيف،هريرةأبيحديث-2

00000000000هو(أناأكون)أنلجملةالمؤلفإعراب

...........البخاريعندعبداللهبنجابرحديث-3

................)مقاما(لفظةعلىالمؤلفكلام

الحاشية1فيضعفهوبيان،الخدريسعيدأبي-حديث4

........فيهالكلاموتحقيق،الحديثلهذااخرلفظ-

0002.مرسلوأنهفيهالكلاموتحقيق،عائشة-حديث5

.............()الوسيلةلمجي!النبيدرجةتسميةسبب

.............ومعناها،()الوسيلةلفظاشتقاقأصل

الجنة:سقفأنفيالسلفبعضعنالواردةالاثار

.............................العرش

0000000000000000000005الوسيلةمعنىفيتابع

........اللهإلىالمنازلأقربلمج!النبيمنزلةكانتلم
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0000000000166الشفاعةفيله(و)حلت(عليه)حلتقولهمعنى

عشر:التاسعالباب

طلبهالذيوثمنها،عبادهعلىالجنةسلعتهتعالىالربعرضفي

ربهموبينالمؤمنينبينوقعالذيالتبايعوعقد،منهم

00000000000000000000000167المبايعةذكرفيالتوبةاية

168-000000000000000167أوجهعشرةمنالعقدهذاتأكيد

000000000000000000000000000168(بهبايعغ)معنى

916-168...00000000000.العقدمعهموقعالذينأصناف

0000000000000916الشسحوت(ب)المرادفيالقولتحقيق

171-000916..00000ونظائرها،المقرونةالعباداتفيالتأمل

0000000000000000000171منهايفهموماالآيةمعنىفيتابع

00000000000000000171الجنة:هياللهسلعةأنعلىالدليل

عدموبيان...أدلجخافمن:حديثفيالكلامتحقيق

172-000000000000.000.0.000.00000000171ثبوته

0000000172ثبوتهعدموبيان،اللهإلاإلهلا:الجنةثمنأنالدليل

000000000172المتقدمالحديثمعنىثبوتعلىالدالةالشواهد

173-00.0.0172..000الصحيحينفيهريرةأبيحديث-1

0000000000000000000000173مسلمعندجابر-حديث2

0901



................مسلمعندعفانبنعثمان3-حديث

.............وغيرهالمسندفيجبلبنمعاذحديث-4

-173..000الحاشيةفيشواهدهوذكر،الحديثفيالكلام

..................الصحيحينفيذرابيحديث-5

............الصحيحينفيالصامتبنعبادة-حديث6

-0000000000000.0174مسلمفيهريرةأبيحديث-7

...............اللهإلاإلهلاالجنةثمن:الحسناثر-8

بتوحيداإلا...الجنةعملهمنكمأحدايدخللاجابرحديث-9

.."اللهمن"برحمةوالصواب،شذوذهوبيانفيهالكلاموتحقيق

فصل:

سبباالعبدوعمل،اللهبرحمةتدحلإنماالجنةأنإلىالتنبيه

.................................لدخولها

نفيحديثوبين،بالأعمالالجنةدخولإثباتايةبينالتوفيق

-000000000000.0176وحهينمن-بالأعمالدخولها

:العشرونالباب

فيهموشفاعتها،لهموطلبها،ربهملهامنالجنةأهلطلبفي

وجلعزربهمإلى

............عمرانالاية:،الكتابمنذلكعلىالدليل
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173

174

174

174

175

175

"،لله

175

176

178
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09"رسلكعلى"قولهمنالمحذوفتقديرفيالاختلاف

فاعلأنهمع،وعدهلهمينجزأنيسألونكيف:وهوإشكال

..........ولابدلذلك

..............................جوابه

.................()السؤاللإشكالاهذانظير

0000000000002ربهالعبدوسؤالالدعاءوعنالكلام

منالجنةوطلب،الجنةالعبدطلبفيالواردةالأحاديث

.................كذلكوالنار.الجنةإدخالهالله

000003صححهمنوذكر،وتخريجه.أنسحديث-1

0000000000004طرقثلاثةمنهريرةابيحديث-2

وأمقطوعإماأنهالصوابوأن،فيهالكلاموتحقيق

.............................موقوف

.........ضعفهوبيان،هريرةأبيعنآخرحديث-3

الجنة،اللهيسألونلاكانواأنهمالسلفبعضعنجاءما

النارمنيجيرناأنحسبنا:ويقولون

00000000000000006أشيمبنصلةالصهباءأبو-1

.........................السليمي-عطاء2
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18185-
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:النارمنوالاستعاذة،الجنةسؤالعلىالأدلة

-0187..0.000ثبوتهوبيان،معاذقصةفيجابرحديث-1

ضعفهوبيان،"الجنةإلااللهبوجهيسأللا"فيجابرحديث-2

............("مقطوع"بشيرألبيبنعبدالملكحديث-3

الجنة:العظيمتينتنسوالافيعمربنعبدالله-حديث4

...........................ضعفهوبيانوالنار

النار،منوالفرار،الجنةطلبفيحزنبنكليب-حديث5

............................ضعفهشدةوبيان

:والعشرونالحاديالباب

وإشتقاقها:ومعانيهاالجنةأسماءفي

..الصفاتباعتبارومتباينة،الذاتباعتبا)مترادفةالجنةأسماء

الجنة:الأولالاسم

.....................اللغ!ريواشتقاقه،بهالتعريف

-0000.0191..00)جنن(مادةمنالمشتقةاللغويةالألفاظ

-391؟فيهمالملائكةتدخلهل(،)بالجنالمرادفيالاختلاف

.السلامدار:الثالفيالاسم

...................الاسمهذاعلىتنصالتيالايات

.............................السلامدارمعنى
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000000000000000000591لك()فسلامقولهفيالسلاممعنى

الخلددار:الثالثالاسم

000000000000000691ذلكعلىوالأدلة،بذلكالتسميةسبب

المقامةدار:الرابعالاسم

000000000000691للايةمقاتلوتفسير،الاسمهذاعلىالدليل

791-00691...000....المقامةدارمعنىفياللغةأهلقول

المأوىجنة:الخامسالاسم

0000000000000791لغةالمأوىومعنى،الاسمهذاعلىالدليل

مناسمأنهالمؤلفوترجيح،الاسمهذافيالسلفأقوال

891-00791..0000000.0.000000000.0.الجنةأسماء

عدنجنات:السادسالاسم

891الجناتلجملةاسمأنهالمؤلفوترجيح،منهاالمرادفيقيلما

0000000000000891الكتابمنالمؤلفإليهماذهبعلىالأدلة

991-000.0.000000000891.الاشتقاقجهةمن:اللغةمن

الحيواندار:السابعالاسم

00000000000000000991منهوالمراد،الاسمهذاعلىالدليل

فيالمؤلفوترجيح،()الحيوانمعنىفياللغةأهلأقوال

002-00000.000000000000000000000000991ذلك

4901



102-000000000.00.0000002:معنيينيحتملالآيةمعنى

الفردوس:الثامنالاسم

000000000000102الاسمبهذاوالمراد،الاسمهذاعلىالدليل

202-000102التفسيرأهلوعند،اللغةأصلفيبالفردوسالمراد

النيمجنات:التاسعالاسم

000000000000000000202بهوالمراد،الاسمهذاعلىالدليل

الأصينالمقام:العاشرلاسما

00000000000000000000302ومعناه،الاسمهذاعلىالدليل

0000000000000000000000000302(الأمينب)البلدالمراد

الصدقوقدم،الصدقمقعد:عشروالثانيعشرالحاديالاسم

00000000000402بذلاشالتسميةوسبب،الاسمهذاعلىالدليل

00000000000000000000402واشتقاقها،اللفظةهذهموضوع

00000502ذلكفيوالتحقيقالعلماءأقوال،(الصدق)قدم:تفسير

502وباللهللهوخروجهدخولهيكونبأنالدعاء.للعبدالدعاءأنفعمن

:والعشرونالثانيالباب

فضة.منوجنتان،ذهبمنجنتان:نوعانوأنها،الجناتعددفي

0000000000000000000602جداكثيرةالجناتأنعلىالدليل

:نوعانالجنةأنعلىالأدلة

5901



702-000602..000.00.0.0000000000السنةمنالدليل

0000000000000702!(دونهماجننانومن)الكتابمنالدليل

دونهما()بقولهالمرادفيالاختلاف

منالفضةمنالجنتينعلىذهبمنالجنتينتفضيل

012-000000000.000.702...0000.0000.أوجهعشرة

مقامماخافعلىالأربعالجنانهذهانقسامكيفيةفيإيراد

0000000000000000000000000000000012وجوابه،ربه

واحدلكلأمالخائفينلمجموعالجنتانهلسؤالإيراد

112-0000000000000000012..000000وجوابه؟جنتان

ذكرولما،الموضعينفي()فيهنالنساءذكرفيقالكيفإيراد

000000000000000000000000000112)فيهما(فالغيرهن

:والعشرونالثالثالباب

بيدهوغرسها،بيدهالجنمانبعضوتعالىتباركالربخلقفي

:الجناتسائرعلىلهاتفضيلا

212ذلكوأمثلة:وأفضلهأعلاهنوعكلمنيختاروتعالىسبحانهالله

اليابلترجمةالتفضيلذلكعلىالدليل

0000000000000000213نكارتهوبيان،الدرداءأبيحديث-1

412ضعفهوبيان،بيدهالفردوساللهبناءفيمالكبنأنسحديث-2

6901



وبيا

-6

بيدهأشياءثلاثةاللهخلقفيالحارببنعبداللهحديث

............وقفهالمؤلفوترجيح،ضعفهن

.............ثبوتهوبيان،مولمحوفاعمرابنأثر

............ثبولهوبيان،مقطوعاميسرةأثر

........فيهالاختلافوبيان،الأخباركعبأثر

..............ثبوتهوبيان،عطيةبنسمرالر ا

..........................مجاهداثر

..وقفهوتصويب،مرفوعاالخدريسعيدأبيحديث-9

...........ضعفهوبمان،مرفوعاأنسحديث-01

..........مسلمفيشعبةبنالمغيرة-حديث11

:والعشرونالرابعالباب

ورئيسهممقدمهمواسم،وخزنتها،الجنةبوابيذكرفي

...................الخزنةوجودعلىالدليل

....................الزمرايةالبه!ابكمن-1

السنة:-من2

................مسلمعندأنس-حديثأ

.........الصحيحينفيهريرةأبيحديث-ب

....الدينمرالبتكميلإلىالصديقبكرأبيهمةسمو

7901
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21
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22

22

22
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0000000000000000000000222واشتقاقهاسمه:الخزنةكبير

0000000000000000000000222واشتقاقهاسمه:النارخازن

:والعشرونالخاسرالباب

الجنة:بابيقرعمنأوذذكرفي

السنة:منذلكعلىالأدلة

00000000000000000000000000223أنسحديث-1

422-223ضعفهوبيان،فيهوالاختلاف،هريرةأبيحديث-2

225-0422كثيروابنالترمذيوتضعيف،عباسابنحديث-

00000000000000225ضعفهوبيان،لأنساخرحديث-4

0000000000000000226مسلمعندلأنساخرحديث-5

:والعشرونالسادسالباب

الجنة:دخولاالأممأؤلذكرفي

السنة:منذلكعلىالأدلة

0000000000000227الصحيحينفيهريرةأبيحديث-1

0000000000000227مسلمعندهريرةلأبياخرحديث-2

228-00000227الصحيحينفيهريرةلأبياخرحديث-3

0000228نكارتهزرعةأبيوبيان،الخطاببنعمرحديث-4

8901



الجنة:دخولاالأمةأولعلىالدليل

00000000000000000000000922هريرةأبيحديث-1

023-00922لهالمؤلفوتضعيف،كعببنأبي-حديث2

:والعشرونالسابعالباب

وصفتهم:الجنةإلىالأمةهذهمنالسابقينذكرفي

ذلك:علىالأدلة

السنة:-من1

000000000231زمرةأولفيالصحيحينفيهريرةأبيحديث-أ

232-000000231..0000.0هريرةأبيلحديثأخرىرواية-

0232القيامةيومالجنةإلىيدعىمنأولفيعباسابنحديث-ب

233-232.جهالةسندهفيأنوبيان،هريرةلأبيآخرحديث-ب

0000000233الجنةيدخلمنأولفيعمروبنعبداللهحديث-د

234-0.0.0.00000.233..لهالحاكموتصحيح.تخريجه-

سابقين:قسمينإلىالسعداءوتعالىسبحانهاللهتقسيم

00000000000000000000000000000234يمينوأصحاب

!(الشممونوالشحقون)قولهإعرابتقديرفيالاختلاف

:أقوالثلاثةعلى

ألمقربون(اولهك)قولهوخبره،اللفظيالتوكيدبابمن:الأول



235-0234..0زيدزيد:كقولكخبروالثانيمبتدأالأول:الثاني

وبيانه،الثانيغيرالأولالسبقأن:الثالث

00000000000000000000000235القولهذاالمؤلفترجيح

236-000000.000235وجوابه،الجنةإلىبلالسبقفي:إيراد

000000000000000000236عنهاللهرضيلبلالفضيلةاستنباط

:والعشرونالثامنالباب

الجنةإلىللأغنياءالفقراءسبقفي

ذلك:علىالأدلة

عامخمسمائةوهويومبنصفسبقهمفيهريرةأبي-حديث1

0000000000000000237.باختصارطرقهعلىوالكلامتخريجه

خريفابأربعينسبقهمفيجابرحديث-2

00000000000000000000000000238عليهوالكلامتخريجه

عند-خريفابأربعينسبقهمفيعمروبنعبداللهحديث-3

00000000000000000000000000000000000238مسلم

الجنة،دخولعنالغنيالمؤمنحيسفيعباسابنحديث-4

0000000000000000000000000000000923ضعفهوبيان

042-00.000923نكارتهوبيانوتخريجه،هريرةأبيحديث-5

ورواية،خريفا()بأربعينروايةبينالمؤلفتوفيق

0011



..........................(عام)خمسمائة

علىمنازلهمارتفاعسبقهممنيلزملاأنهالمؤلفتنبيه

............رفعةومزية،سبقمزية:مزيتانالمزية

:التاسعوالعشرونالباب

كيرهم.دونلهمضمنتالذينالجنةأهلأصنافذكرفي

:الكتابمنذلكعلىالأدلة-

...........لهاالمؤلفوشرح؛عمرانالآيات-1

000000000000000002دلالتهاوبيان؛التوبةآية-2

................عليهاوتعليق؛الأنفالايات-3

السنة:منذلكعلىالأدلة-

............مسلمعندالخطاببنعمر-حديث1

000000000003الصحيحينفيهريرةأبيحديث-2

00000000004مسلمعندحماربنعياض-حديث3

..........الصحيحينفيوهببنحارثةحديث-4

00000000005العاصبنعمروبنعبداللهحديث-5

000000006فيهالكلاموتحقيق،عباسابنحديث-6

.........مكرر""العاصعمروبنعبدالله-حديث7

1011

24-1

24-3

24-4

24-5

24-6

24-7

0008

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24



0000000000000248عليهوالكلام،عباسلابنآخرحديث-8

00000000000000924الصحيحينفيمالكبنأنسحديث-9

052-00.0.924عليهوالكلام،وقاصأبيبنسعدحديث-01

0000000000052النساءآيةفيذكرهموردالأربعةالجنةأصناف-

:الثلاثونالباب

ءلجي!.محمدامةهمالجنةأهلكثرأنفي

السنة:منذلكعلىالأدلة-

00000000000251الصحيحينفيمسعودبناللهعبد-حديث1

252-000251فيهالكلاموتحقيق،الحصيببنبريدةحديث-2

253-000.252فيهالكلاموتحقيق،مسعودلابنآخرحديث-3

452-0.0000000.00253عليهوالكلام،هريرةأبيحديث-4

0000000000000254عليهوالكلام،حيدةبنمعاويةحديث-5

أهل)ثلثيوبين(الجنةأهل)نصفأحاديثبينالجمع-

255-000.0.425..00000...000.0.0.0....0(الجنة

0000000000000000000255المؤلفإليهماذهبعلىالدليل

:والثلاثونالحاديالباب

النار.فيهموكذلك،الرجالمنكثرالجنةفيالنساءأنفي

السنة:منذلكعلىالدليل-
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0256ذلكعلىوالتدليل،منهالدلالةووجه،هريرةأبيحديث

وبين-المتقدمهريرةأبيحديثبينالجمعكيفيةعن-إيراد

258-257.....0...0000.000العيدخطبةفيجابرحديث

النار:أهلأكثرالنساءأنعلىالسنةمنالأدلة

0000000000000258البخاريفيحصينبنعمرانحديث-1

00000000000000000000258مسلمفيعباسابنحديث-2

0000000000000925فيهالكلاموتحقيق،هريرةأبيحديث-3

062-0.00925فيهالكلاموتحقيق،عمروبنعبداللهحديث-4

000000000000000000000026مسلمفيعمرابن-حديث5

الجنة:أهلأقلالنساءأنعلىالدليل

00000000000000000026مسلمعندحصينبنعمرانحديث

الصورحديثوبينالمتقدمالدليلبينالتوفيقكيفيةفيإيراد

عنوالاجابة،(...ادمولدمنوثنتين...)وفيهالطويل

162-0.000000.000000000.0.000.0026..000ذلك

262-00.000.0.0261الطويلالصورحديثالمؤلفتضعيف

فيالأثيروابنالجوهريوكلام،الغربانمنبالأعصمالمراد

263-262..00.0...0000000.0000000...0..0ذلك

الكلاموتحقيق،الأعصمبالغرابالمرادفياخرحديث
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264-00.263..0.00.0000000.000..000000000فيه

000000000264الأعصمبالغرابالمرادفيعائشةعنآخرحديث

:والثلاثونالثانيالباب

أوصافهم:وذكر،حساببغيرالأمةهذهمنالجنةيدخلفيمن

السنة:منذلكعلىالأدلة-

0000000000000000265الصحيحينفيهريرةأبيحديث-1

00000000000000265الصحيحينفيسعدبنسهل-حديث2

حديث:عليهوالدليلالأولىالزمرة:السابقينالحديثينمنالمراد

0000000000000000000000000000265267عباسابن

وبيان(يرقون)ولالفظةفيتيميةابنالاسلامشيخكلام

962-0000.00.00000.000000000.672..00.شذوذها

فهل،جبريلوكذلكلمجمماللهرسولرقتعائشةانفيإيراد

000000000000000926عليهوالجواب؟للحديثمعارضهذا

السنة:منالأدلةتابع

000000000000000926مسلمعندحصينبنعمران-حديث3

0000000000000000926مسلمعندعبداللهبنجابر-حديث4

072-00000000.00926عليهوالكلام،مسعودابنحديث-5
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:والثلاثونالثالثالباب

الجنةيدخلهمالذينوتعالىتباركالربحثياتذكرفي

ذلك:علىالسنةمنالأدلة-

المؤلفوتحقيق،عليهالمؤلفوكلام،أمامةأبيحديث-1

272-0000000000000000271.عياشبنإسماعيلحالفي

273-0.000.00272عليهوالكلام،امامةابيلحديثآخرطريق

00000000000273عليهوالكلام،عبدالسلميبنعتيةحديث-2

000000274مختصراعليهوالكلام،الأنماريسعيدأبيحديث-3

276-0275..0000000عليهالكلاموتحقيق،عميرحديث-4

00000000000000000000000277مالكبنأنس-حديث5

000000278نكارتهوبيان،عليهوالكلام،أنسلحديثآخرطريق

927-0000.00000000000278عليهوالاجابة،للمؤلفإيراد

:والثلاثونالرابعالباب

وبنائها:وحصبائهاوطينهاالجنةتربةذكرفي

الزعفران:الجنةترابأنعلىالأدلة

281-0.0.00000000028عليهوالكلام،هريرةأبيحديث-1

000000000000000000281عليهوالكلام،عمرابنحديث-2

000000000282عليهالكلاموتحقيق،هريرةلأبياخرحديث-3
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مسك:الجنةترابأنعلىالأدلة

00000000000000283الصحيحينفيمالكبنأنس-حديث1

00000000000000283مسلمعندالخدريسعيدأبيحديث-2

درمكة.:الجنةتربةأنعلىالدليل-

00000000000000000000284عليهوالكلام،جابرحديث-1

مع،الثلابالصفاتتلكبينتعارضلابأنهالمؤلفبيان-

000000000000000000000000000000285:بينهاالتوفيق

285عليهوالدليل،والزعفرانالمسك:للنوعينمتضمنةتربتهاأن-1

مسكا،صاربالماءعجنفإذا،زعفرانمنالترابيكونأن-2

286-0000.0285...00.00.000000.0.000عليهالدليل

الرائحة،باعتبار:مسكا،اللونباعتبار:زعفرانايكونأن-3

287-0000000000000000000000286:ذلكعلىوالأدلة

288-00000000000.287ذهبمنالجنةأرضأنعلىالدليل

00000000000000000000000288ذلكمعنىالمؤلفتخريج

:والثلاثونالخامسالباب

وبياضها:نورهاذكرفي

الجنة:بياضعلىالأدلة-

00000000000000000928وهائهوبيان،عباسابنحديث-1
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092-00000000928..000000عباسابنلحديثاخرطريق

000000000000092وهائهوبيان،عباسابنعناخرحديث-2

192-0000000000092عليهوالكلام،موقوفاعباسابنأثر-3

00000000000000000000000192صبرةبنلقيط-حديث4

00000000000000192عليهوالكلام،زيدبنأسامةحديث-5

:والثلاثونالسادسالباب

وخيامها:ومقاصيرهاوقصورهاكرفهاذكرفي

الجنة:غرفعلىالكتابمنالأدلة-

0000000000000000000000292معناهاوبيان،الزمراية-1

392-0000000.00000000292معناهاوبيان،الفرقاناية-2

0000000000000000000392والتحريم،والصف،سبأاية-3

الجنة:غرفعلىالسنةمنالأدلة-

وبيان،عليهوالكلام،طالبأبيبنعليحديث-1

492-00000000000000.000.0.00000.000392ضعفه

00000000000492عليهوالكلام،الأشعريمالكأبيحديث-2

592-00492..0000عليهوالكلام،عمروبنعبدالله-حديث3

0000000000000000592الحديثعلىالمقدسيالحافظكلام

692-00.000.0592عليهالمتفقالخدريسعيدأبيحديث-4
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........:وقصورهاالجنةبيوتعلىالأدلة-

...........الأشعريموسىابيحديث-1

........."...مسجداللهبنى"من-حديث2

...........الأشعريموسىأبيحديث-3

رضياوعائشةأوفىأبيوابنهريرهأبيحديث-4

.............0000000002القصبمعنى

.....فيهالكلاموتحقيق،هريرةأبيحديث-5

)أبيض(لفظةفيالكلاموتحقيق،أنسحديث-6

.....................جابرحديث-7

.....)أبيض(بزيادةالمتقدمأنسلحديثطريق

..............الزيادةلهذهالمؤلفتوجيه

وقصورهاالجنةغرفةفيالسلفعنالواردةالاثار-

.................البصريالحسنأثر-1

.................سميبنمغيثأثر-2

..................عميربنعبيداثر-3

الجنة:غرففيالواردةالأحاديثتابع

......لهالمؤلفوتضعيف،عباسابنحديث
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000000992
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أنهوبيان،لهالمؤلفوتضعيف،عبداللهبنجابرحديث

203-00.000.000000000000.00000103.بغيرهيتقوى

:والثلاثونالسابعالباب

لمنوإ،الجنةدخلوااذاومساكنهملمنازلهممعرفتهمذكرفي

ذلكقبليروها

فيالسلفوكلام،!(المعرفهااتجئةوقيضيم)محمديةا

403-000000.0000.0.0000.0.000000.0303.معناها

معاني:ثلاثة!(عرقهاالم)قولهفي

503-000.0.0000403ذلكومعنى،التعريفمنانه-1

00000000000000000503ذلكومعنى،العرفمنأنه-2

00000000000000000503ذلكومعنى،العرفمنانه-3

بمساكنهم:الجنةاهلمعرفةعلىالسنةمنالأدلة

00000000000000000000503الخدريسعيدابيحديث-1

0000000000503ثبوتهعدمإلىوالاشارة،هريرةابيحديث-2

:والثلاثونالثامنالباب

دخولها؟عندبهيستقبلونوماالجنةدخولكيفيةفي

0000000000000000000000603ذلكعلىالقرانمنالدليل

00000000803لهالذهبيوتضعيف،سعدبنالنعمانعناخراثر
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وابنالبوصيريوتصحيح،عنهاللهرضيعليعناخرأثر

013-000903..00.0.0.00.00000.000..0ذلكحجر

312-00.00000.00000031ذلكفيالواردةالمقطوعةالاثار

:والثلاثونالتاممعالباب

وعرضهموطولهموخلفهمخلقهم:فيالجنةأهلصفةذكرفي

أسنانهم:ومفدار

ذلك:فيالواردةالأحاديث

طولهادمصورةعلىالجنةأهلأنفيهريرةأبيحديث-1

0000000000000000000000000000000313ذراعا(06)

بنعليتفردفيالكلاموتحقيق،هريرةلأبياخرحديث-2

413-0000.0313(أذرعسبعةعرض)فيبزيادةجدعانبنزيد

سنة،33أو03الجنةأهلسنفيجبلبنمعاذ-حديث3

513-00000.0000431انقطاعهوتصويب،فيهالكلاموتحقيق

ذكر،سنة33الجنةأهلسنفيمالكبنأنسحديث-4

316-00.000.00315منقطعأئهوبيانفيهالكلاموتحقيقطرقه

سنة،03الجنةأهلسنفيالخدريسعيدأبيحديث-5

0000000000316لهالترمذيوتضعيف،متنهفيالاختلافوبيان

00000317الجنةأهلسنفيالمختلفةالرواياتبينالمؤلفتوفيق

0111



منكرةغريبةألفاظوفيهالمتقدممالكبنأنسلحديثآخرطريق

وعلى،يوسفحسنعلى،الملكبذراعذراعْا)ستونكقوله

0000000317محمد(لسانوعلى،سنةوثلاثينثلابعيسىميلاد

قطعتذلك)وعلىزيادةوفيه،الأولهريرةأبيلحديثآخرطريق

00317هريرةأبيعنأخرىطرقمنورودهاعدموبيان،(سررهم

318-00.00000.00000317الجنةتدخلزمرةأولصورصفة

أخلاقهم:صفة

00000000000000000000000000318القرآنفيوردما-1

0000000000318ذلكمعنىالمؤلفوبيان،السنةفيوردما-2

وقلوبهم:خلقهمفيماورد

00000000000000000000000318المتقدمهريرةأبيحديث

فيوالحكمة،ذلكومعنى:أتراببأنهنالجنةأهلنساءوصف

913-0000.00000.0318والسنوالعرضالطولبينالتناسب

:الأربعونالباب

ولدسي!منزلةوأعلاهم،وأدناهممنزلةالجنةأهلأعلىذكرفي

عليهوسلامهاللهصلواتآدم

00000000000000000023بعضعلىبعضهمالرسلتفضيلاية

لمجممحمدنبينامنزلةفيالواردةالأحاديث
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00000000000000000000023مالكبنأنس-حديث1

123-0.00000000000000032.العاصبنعمروحديث-2

0000000000000000000000213شعبةبنالمغيرة-حديث3

عدموتحقيق.فيهوالاختلافطرقهوذكر،عمرابنحديث-4

321-00000000.000.00000000000.00.323..0لبوله

سنده:جهةمنلهالمؤلفوتضعيف،هريرةأبيحديث-5

323325-0.000000.0.00.000000000000000.ومتنه

:والأربعونالحاديالباب

دخلوهاإذاالجنةأهلتحفةفي

ذلك:فيالواردهالأحاديث

بعدهوغذاؤهم،النونكبدزيادةتحفتهمأنفيثوبانحديث-1

327-00000.000000326..0.0.00الجنةثورلهمينحرأن

كبدزيادة:طعامهمأولفي:سلامبنعبداللهحديث-2

823-0000000000.0723..0000000..00..00لحوتا

يأكلونونثور:إدامهمأنفي:الخدريسعيدأبيحديث-3

.....................الفاسبعونكبدهمازيادةمن

..................تقدممابمثلهالأحباركعبأثر-4
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:والأربعونالثانيالباب

ينشق؟كممسيرةومن،الجنةريحذكرفي

ذلك:فيالواردةالأحاديث

يوجدريحهاأنفي:العاصبنعمروبنعبداللهحديث-1

وتصويب،ذلكفيالاختلافوبيان،(عام)مائةمسيرةمن

033-00000000.00000.00000932عاما()اربعينرواهمن

مسيرةمنيوجدريحهاأنفي:هريرةأبيحديث-2

331-0000.000000000000000.000033خريفا()سبعين

000000000000000000000331هريرةأبيلحديثاخرطريق

(،عام)مائةمسيرةمنيوجدريحهاأنفي:بكرةأبيحديث-3

والنسائيالبخاريوترجيح،ذلكفيوالاختلافطرقهوبيان

334-0.331..0000000.(الجنةعليهالله)حرمروايةوغيرهما

0000000334أحددونالجنةريحوجدهفيالنضربنأنسحديث

00000000334يدركهومن،نوعانالجنةريحبأنالمولفتوضيح

يشم:كممسيرةمنالجنةريحفيالواردةالأحاديثباقي

00000000335وهائهوبيان.المتقدمهريرةابيلحديثاخرطريق

وحكم،عامألفمسيرةمنيوجدريحهاأنفي:جابر-4

000000000000000000000000335جدابضعفهعليهالهيثمي
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خمسينمسيرة)منوفيه:عمروبنعبداللهلحديثآخرطريق

336-335..000000000000.00.0000000.0000عاما(

337-0000000.000000336.والناربالجنةيذكرفيماوردما

:والأربعونالثالثالباب

فيها:الجنةمؤذنبهيؤذنالذيالأذانفي

000000000000338مسلمعندسعيدوأبيهريرةأبيحديث-1

فيالاختلافوبيان،سعيدوأبيهريرةأبيلحديثآخرطريق-

933-000338...000..000000رفعهوترجيح،ووقفهرفعه

0000000000000000000933عنهاللهرضيصهيب-حديث2

043-0000000.933.وهائهوبيان،الأشعريموسىأبيأثر-3

باب:عليهالبخاريوترجمة،الخدريسعيدأبيحديث-4

143-000000034...000000..00الجنةأهلمعالربكلام

000000000000000000000000000143عمرابنحديث-5

00000000000000000143الجنةأهليسمعهالذيالأذانأنواع

:والأربعونالرابعالباب

وظلالها:وبساتينها،الجنةاشجارفي

ذلك:فيالواردةالآيات-

:ب)المخضود(المرادفيالاختلاف
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0000000000000000000243شوكفلا،وقطعنزعأي:الأول

ومناللغةمن:بهاحتجماذكرمع،القولبهذاقالمن

443-342..0000..00.000000000000000000.السنة

00000000000000000443حملاالموقر:هوالمخضود:الثاني

وأن،القولهذاالمؤلفوتصحيح،القولهذابعضهمإنكار

0000000000000000443المتقدمانالحديثانيجمعهماالقولين

شوكمنهيردولااليد،يعقرلاالذي:المخضود:قالمنقول

تفسيريةقاعدةوذكر،المعنىبلازمالتفسيرمن-فيهأذىولأ

0000000000000000000000000000000543ومهمةنافعة

فصل

قولين:علىمنهالمرادفيالمفسريناختلاف:الطلح

0000000000000000000000000000543الموزانه:الأول

كثيرالبواديشجرمن،طوالعظامشجرأنه:الثاني

347-00000.0000.0000000.534...0...0000الشوك

00000000000000000000347القولينكلاعلىالمؤلفتعليق

:الشجرةظلفيالواردةالأحاديث-

0000000000000000000000000347هريرةأبيحديث-1

00000000000000000000000347سعدبنسهل-حديث2
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00000000000000000000347الخدريسعيدأبيحديث-3

)شجرةهيالشجرةتلكأنزيادةوفيه:هريرةأبيلحديثاخرطريق

000000348شذوذهاوبيان،الزيادةتلكفيالقولوتحقيقالخلد(

934-000000000348..00000هريرةأبيلحديثاخرطريق

053-00.00.0000.0000000934ذلكفيعبالسابنعنأثر

ذهبمنسوقهاالجنةأشجارأنفيهريرةأبيحديث

والكلام،الجنةلأهلاللهأعدفيما:هريرةلأبياخرحديث

352-0000.00.00.00000000000000.00000135عليه

00000000000000352الشجرةظلفيمالكبنأنس-حديث4

00000000000000000352الخدريسعيدلأبياخرحديث-5

000353فيهالقولوتحقيقوتخريجه،سعيدأبيلحديثاخرطريق

وتحقيق،فيهالاختلافوذكر،الجنةشجرفيعباسابنأثر

355-000.0.00000000000.0000000435ثبوتهفيالقول

356-000000355..00000..عبدالسلميبنعتبة-حديث6

00000000000000000000356بكرأبيبنتاسماءحديث-7

000000000000357وورقهاالجنةشجروصففيمجاهدقول-

ناالجنةشجرفيالفارسيسلمانقولوفيهعبداللهبنجريرأثر

000000000000000357الثمروأعلاها،والذهباللؤلؤأصولها
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:والأربعونالخامسالباب

وريحانها:وصفاتهاأنواعهاوتعددثمارهافي

ذلك:فيالواردةالبقرةاية

قولين:على(هئلمنرزقناالذىهذا)معنىفيالاختلاف

063-00358..000.0000...0حججأربعوله.الأولالقول

163-0000000000.000036....000وحجته:الثانيالقول

عدابماالعاميخصونالأولالقولأصحاببأنالمؤلفذكر

362-0000.00000.0000136.تخصيصهواوجهالأولالرزق

0000000000000000000000000362الايةلهذهالعامالمعنى

:(متشبهابهءوأتوا)قوله

:اقوالثلاثةعلىذلكمعنىفيالاختلاف

00000000000000363والمتماثلالمتوافق:المتشابهأن:الأول

364-00000.0363طعمهفيمختلفلونهفيمتشابهأنه:الثاني

000364وأطيبأفصلالاخرةثمرأنالدنياغيرثمريشبهأنه:الثالث

365-00364.عليهالمؤلفوتعقيب،الأولالقولالطبريترجيح

ومعانيها.الجنةفاكهةفيالواردهالاياتتابع

00000000000000000000000000000365()صسورةاية

000000000000000000000000000365()الدخانسورةاية
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00000000000000000000000000365()الزخرفسورةاية

000000000000000000000000000365()الواقعةسورةاية

دانية:قطوفهاأنفيالواردةالايات

366-000000000.0365!(قظوفهادانية)()الحاقةسورةاية

000000000000000000000000000366()الانسانسورةاية

0000000000000000000000367:وجهان()دانيةنصبفي

00000367بالذكرالفاكهةبينمنوالرمانالنخلتخصيصفيالسز

الجنة:ثمارفيالواردةالأحاديث

368-00000000.000.367.نكارتهوبيان،ثوبانحديث-1

368موقوفالصوابأنإلىوالاشارة،مرفوعاموسىأبيحديث-2

936-0.0000.0368..000مسلمصحيحفيجابر-حديث3

0000000000000000936نكارتهوبيانجابرلحديثآخرطريق

الجنة:ثمارفيالواردةالآثار-

0000000000000000000000000000037عباسابنأثر-1

0000000000000000000000000073عازببنالبراءأثر-2

371-0.037..00.0000000000...0زيدبناسامةحديث

0000000000000000000000000371صبرةبنلقيطحديث
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:والأربعونالسادسالباب

الجنة:زرعفي

0000000000000000000000372ذلكعلىالدالةالعامةالاية

373-0.00000.0372ومعناه،ذلكفيالواردهريرةأبيحديث

0000000000000000000000000373وجوابهذلكعلىايراد

0000000000000000373الجنةزرعفيعكرمةعلىمقطوعأثر

:والأربعونالسابعالباب

عليهتجريالذيومجراهاوأصنافها،وعيونهاالجنةأنهاذكرفي

000000000000374ذلكومعاني،الأنهارذكرفيالواردةالأيات

الأنهارجريانأنالمفسرينمنظنمنالمؤلفتعفب

375-00.00000437..0.0000..0ص.........بأمرهم

الأنهار:صفةعلىالدالةالاياتتابع

376-0000000.0.00375..00000.000النضاختانالعينان

0000000000000000000000000376الجنةفيالأنهارأنواع

378-00000.0000000.0376...0000..الدنياخمرافات

000000000000000000000378غيزءاسز()قولهمنالفائدة
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فصل

اعلاها.منتتفجرالجنةانهارانفيوردما-

..........................هريرةأبيحديث-1

........................وعبادةمعاذحديث-2

0-937قتادةقولمنوانهفيهالكلاموتحقيق،سمرةحديث-3

000000000000000000000000مالكبنأنس-حديث4

0000000000000000000000001انسلحديثأخرىطرق

ووففه،رفعهفيوالاختلاف،عمربنعبداللهحديث-5

2-00000000.000000000.0381.....الرفعوترجيح

الكوثر:فيوردما-

00000000000000000000002مجاهدعنالكثيرالخيرانه

3-00000000382...000....وعائشةأنسعن:نهرانه

4-383..00بعدالجنةانهارتشققثمالجنةبحارفيوردما-

مسك:جبلمنالجنةأنهارتفجرفيوردما-1

5-384..00000ضعفهوبيان،ذلكفيهريرةابيحديث-2

6-385وففهوترجيح،فيهالاختلافوبيان،مسعودابنأثر-3

وانه،متنهفيالاختلافوبيان،الأشعريموسىأبيحديث4

0000000000000000000000000000000000006منكر
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388-387وقفهوترجيح،وموقوفامرفوعامالكبنأنسحديث-5

000000000000000000000000388مقطوعامسروقأثر-6

الجنة:أنهارأسماءفيوردما-

00000000000000000000000000938هريرةابيحديث-1

093-000000.00.000938نكارتهوبيانعباسابنحديث-2

193-0000.000000093بالانقطاعوإعلاله،عباسابنأثر-3

الجنة:عيونفي:فصل

000000000000000000193الجنةعيونذكرفيالواردةالايات

ذلك،فيوالمفسرينالنحاةواختلافبها(يئرب)معنى

00000000000000193ذلك،مضمنالفعلأنالمؤلفوترجيح

الجنة:عيونذكرفيالواردةالاياتدابع

0000000000000000293ونظيرها،ومعناهاالانسانسورةايات

393-293آخرهافيوالزنجبيل،السورةأولالكافورذكرفيالفائدة

493-0.0393ونظائره،والباطنالظاهرعلىالقراندلالةاشتمال

:والأربعونالثامنالباب

ومصرفه:وشرابهم،الجنةأهلطعامذكرفي

0000000000000000000000593ذلكعلىالدالةالاياتذكر

ذلك:علىالدالةالأحاديثذكر
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6-00.00000000000000593عبداللهبنجابرحديث-1

7-0.693...000.000000.000ارقمبنزيدحديث-2

00000000000000007بطلانهوبيان،مسعودابنحديث-3

000000000000007سلامبنعبداللهقصةفيأنسحديث-4

000000000000000000000000008سعيدابيحديث-5

0000000000000000000008.اليمانبنحذيفة-حديث6

الجنةأهلطعامفيالواردةالاثار-

0000008!(يشتهونطئرمفاولخص)قولهتفسيرفيقتادةأثر-1

بصححافعلتهمطاف)قولهتفسيرفيعمروبنعبداللهأثر-2

000000000000000000000000000000009ذهي(من

والاختلاف،الجنةطيورمنالأكلفيمالكبنأنسحديث

000000000000000009930-..000000..000..فيه

الجنة:أهلشرابفيالواردةالاثار-

00000000000000001ثبوتهوبيان،عبالسابنعنوردما-1

مسعود،ابنعلىوقفهفي-والاختلاف،مسعودابنعنوردما-2

يحيىوترجيح،جماعةوبينالثوريبين-علقمةعلىوقطعه

2-104مسعودابنقولمنأنه:الثوريقولمهديوابنالقطان

0000000000000000000000000002ذلكفيعلقمةقول
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مسعود،ابنعلىوقفهفيوالاختلاف،ذلكفيمسروققول

304-204مسعودابنعلىالوقف،وترجيح،مسروقعلىوقطعه

000000000000000304صحتهوبيان،عباسابنلأثراخرطريق

وبيان،()ختم!م!كمعنىفيالدرداءأبيعنوردما-6

00000000000000000000000000000000000404ضعفه

0000000000000000404)يس(معنىفيعطاءقول-7

504-0.0.0.404كأسمادهاقا!()معنىفيعباسابنقول-8

704-00.00000504ذلكفيوالاختلاف،سلسيلأ!()معنى

00000000000000000704الاختلافذلكعلىالمؤلفتعليق

الدنيافيوالأطعمةالأشربةمنوردمابينالأسماءفيالاتفاق

00704اللهإلايعلمهلاماالتفاوتمنفبينهاالمسمياتأما،والاخرة

000000704نار؟الجنةفيوليساللحميشوىاين:للمؤلفإيراد

الجنةفييشوىأنهالمؤلفوتصويب،ذلكفيالاختلافذكر

ونظائر،ذلكعلىالمؤلفوأدلة،العليمالعزيزقدرهابأسباب

014-0.704..00.0000.000000000.0000..00.ذلك

:والأربعونالتاصمعالباب

وأصنافها:وأجناسها،ويشربونفيهايكلونالتيانيتهمذكرفي

ومعانيها:،ذلكفيالواردةالايات-
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منذلكمعنى،والأكوابالصحافذكرفيالزخرفاية-1

214-000000000000000.0114والمفسرين،اللغةأهلكلام

معين،منوكأسوالأباريقالاكوابذكرفيالواقعةاية-2

0000000000000000000000000000000214ذلكومعنى

قوارير،منوأكواب،الفضةآنيةذكرفي-الانساناية-3

0000000000000000000000000000000214ذلكومعنى

414-00.000134فضة()منقولهفيقتيبةابنالمؤلفوتعفب-

المؤلفووصف،فيهوالاختلاف!(قذروهالقديرا)معنى-

514-0000.00000.000414وأبلغاحسن:الجمهورقولبان

416-514ذلكعلىالمؤلفوتعليق،الكأستفسيرفيالاختلاف

الجنة:أهلانيةفيالواردةالأحاديث

0000000000000000000614الأشعريموسىابيحديث-1

417-0000.0.00000.00000000614هريرةأبيحديث-2

000000000000000000000417.اليمانبنحذيفة-حديث3

418-00000000174.إسنادهالمؤلفوتصحيحأنسحديث-4

:الخمسونالباب

ووسائدهموبسطهموفرشهمومناديلهموحليهملباسهمذكرفي

وزرابيهمونمارقهم
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ذلك:فيالواردةالايات

الدخانسورةايات-1

الكهفسورةايات-2

024-0000000000914بالسندسالمرادفيالمفسريناختلاف

"منحديثوبين)الحرير(الجنةاهللباسبينالتوفيقكيف

000000000000024"؟الاخرةفييلبسهلمالدنيافيالحريرليس

منأنهالمؤلفوميل،الحديثبهذاالمرادفيالاختلاف

شربمنوهي.المسألةهذهنظيرذكرمع،الوعيدنصوص

214-00000.000.000.042الاخرةفييشربهالمالدنياخمر

الانسانسورةايات-3

00000000000000000000124عنيهم()قولهمنالمراد-

النصبقراءتينعلىعنيهم()ءةفرافيالقراءاختلاف-

00000000000000000000000000000000000124والرفع

الولدانعلىهيهل(السندس)ثيابفيالمفسريناختلاف-

422-0000.000000000.0142..0.000؟ساداتهمعلىأو

منللرفعالمؤلفوترجيح،جرهووجه،)خضر(رفعوجه

423-0000000000000000000.0.00000224أوجهأربعة

0000000423الايةومعنى،وتوجيهها،وإلستبرق()فيالقراءات
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الحح:سورةفيالواردةالايات-4

ذلك،ووجه،والنصبالجرفيالؤلوا(فيالاختلاف-

424-000000000324...00000000000..0000.ومعناه

الجنة:أهلولباسحليفيالواردةوالاثارالأحاديث-

0000000000000000000000000424الأحباركعبقول-1

000000000000000000000000425البصريالحسنقول-2

وترجيح،فيهوالاختلاف.وقاصأبيبنسعدحديث-3

426-0.00000000425..0.00000000.الترمذيتضعيف

427-0.00264..0.00..0ضعفهوبيان،أمامةأبيحديث-4

صماالمؤمنمنالحلية)تبلغمرفوغاهريرةأبيحديث-5

الوضوء(يبلغ

000000427واطالتهالعضدغسليستحبلاأنهالمؤلفتصحيح-

عندمدرجة(فليفعلغرتهيطيلانمنكماستطاع)فمنجملة-

428-00000000.000000000427تيميةابنوشيخهالمولف

00000428بذلكوالمراد(ثيابهتبلىالاوفيههريرةأبيحديث-6

043-00000000428ضعفهوبيان،عمروبنعبداللهحديث-7

علىإسنادهالمؤلفوتصحيح،مسعودبنعبداللهحديث-8

قولمنمقطوعوأنه،فيهالقولوتحقيق،الصحيحشرط
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-0.0000000.00043الموقوفمنأصحميمونبنعمرو

وأن،متنهاختلاففيالقولوتحقيق،هريرةأبيحديث-9

منخطأمعها(ومثلها...امرأةولنصيف،معها)ومثلهازيادة

-00000.00000000000000000431عثمانبنالخزرج

تصحيحهفيوالاختلافالخدريسعيدأبيحديث-01

-0432..0000000.00000000000000.00وتضعيفه

-00000.000433...ضعفهوبيان،أمامهأبيحديث-11

..................الجنةحللفيعباسابنأثر-12

-00000000.0.434الخدريسعيدلأبياخرحديث-13

وهائهوبيان،الجنةفيالمؤمندارصفةفيهريرةلأبيقول-41

......................الأحبارلكعباخرأثر-15

-00.00.000.000000.000435كعببنبشيرأثر-16

.......الجنةفيسعدمناديلفيمالكبنأنس-حديث17

......الجنةفيمعاذبنسعدمناديلفي-البراءحديث-18

-00.00000000000436معاذبنسعدفضائلمنجملة-

رؤوسهمعلىالتيجانذكرفي:فصل

-438..00.00ضعفهوبيان،ذلكفيهريرةابيحديث-1

-00.00.00.943..00ثبوتهعدموبيان،بريدةحديث-2
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......تقدمفيماثبوتهعدموبيان،سعيدأبيحديث-3

الفرثرفي:فصل

.....................ذلكفيالواردةالايات-

...................ودلالتهاالاياتتلكمعاني

.......،.......وارتفاعهاالفرثرسمكفيوردما

000001ضعفهالمؤلفوبيانالخدريسعيدأبيحديث

هوبأنهالمؤلفوترجيح،مرفوعاسعيدأبيعناخرطريق

المتن.هذاغيروترجيحفيهالكلاموتحقيقاشبهالمحفوظ

0000003!(مرفوعةوفردثي)قولهفيالأحباركعبقول

الكلاموتحقيق،وموقوفامرفوعاذلكفيأمامةأبيحديث

000000000000000000000000000000004فمه

والزرابيالبسطفي:فصل

......................ذلكفيالواردةالايات

.(و)العبقري()الرفرفمعنىفيجبيربنسعيدعنوردما

........)عبقري(معنىفيالبصريالحسنعنوردما

.......()النمارقمعنىفيوالمفسريناللغةأهلأقوال

............والتفسيراللغةأهلعند()الزرابيمعنى

...........................()مبثوثةمعنى
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الرفرففي:فصل

447-0.000.0000000464()الرفرفمعنىفياللغةأهلكلام

448-000000474ومعانيه()الرفلفظةأصلعلىالمؤلفكلام

العبقريفي:فصل

054-000000000000484()العبقريمعنىفياللغةأهلكلام

514-0000045...0000.()العبقريمعنىفيالمفسرينكلام

000000154الفرشأنواعمنتقدممامعانيتأملفيالمؤلفكلام

:والخمسونالحاديالباب

وبشخاناتهموأرائكهموسررهمخيامهمذكرفي

000000000000000000000453:ذلكعلىالدالةالرحمنصاية

خيمةطولفيالكلاموتحقيق،والفاظهالأشعريموسىابيحديث

......شاذميلا03()لفظوأن،ميلا6(0)وأنهالجنةفيالمؤمن

534-454

الغرفغيروهوالأنهار،شواظيءوعلىالبساتينفيخيامللمؤمن

000000000000000000000000000000000454والقصور

:!(الحيامصفىنصةوزتء)تفسيرفيالواردةلآثارا

فيالاختلافوبيان،مسعودابنعنآخراثر-1

455-0000.00000.000456...500.0000000000سند
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فيالاختلافوبيان،مسعودابنعنآخر-أثر2

....عنهثبوتهعدموبيان،الدرداءأبيأثر-3

و،سندهفيالاختلافوبيان،عباسابنأثر-4

....................بالانقطاعمعلولأنه

.............ثبوتهوبيانمجاهدأثر-5

.............عباسابنعنآخرأثر-6

الشرر:فيوردما-

ذلك:علىالدالةالايات-1

.....................الطوراية-1

...................الواقعةايات-2

......الغاشيةاية-3

..()موضونةومعنى،()مصفوفةمعنىالمؤلفبيان

..........)موضونة(معنىفياللغةأهلكلام

.........()موضونهمعنىفيالسلفأهلكلام

...........()مرفوعةمعنى

الأرائك:فيوردما:فصل-

............الأرائكمعنىفيعباسابنكلام
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0.455-456

0000000456

ترجيح

.0456457-

0000000457

0000000457

0000000458

0000000458

0000000458

0000000458

.0458945-

00945-046

0000000046

00046-461



00000000000000000000000000461ذلكفيمجاهدقول

0000000000000000000000000614ذلكفياللغةأهلقول

00000000000164أشياءثلاثةيجمعحتىأريكةالسريريسمىلا

0000000000000000462الحديثفيالوارد(الحجلة)زرمعنى

وغلمانهمخدمهمذكرفي:والخمسونالثانيالباب

00000000000000000463ذلكفيالواردةالواقعةسورةايات

والاختلاف،()مخلدونمعنىفيوالمفسريناللغةأهلأقوال

465-000000000.00000463..00000000000.ذلكفي

00000000000000465.المنثوربالؤلؤالولدانتشييهمنالحكمة

.....؟الجنةفياللهأنشأهمأمالدنياولدانمنالولدانهل:مسألة

هم:بعضهموقال،المسلمينأولادمنأنهم:الأولالقول-

466-0.000000000000000000.00465المشركينأطفال

468-00000465.أنسحديثفيالكلامتحقيق،القولهذاأدلة

العين،كالحورالجنةمنمخلوقونأنهمالمؤلفترجيح

946-468..0.0000.00000000000.000ذلكعلىوأدلته

:والخمسونالثالثالباب

وأوصافهن،وحسنهنواصنافهن،وسراريهمنسائهمذكرفي

كتابهفيتعالىاللهوصفهنالذيوالباطنالظاهروجمالهن
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ذلكفيالبقرةسورةآية-1

نعيم:النعيمأنواعجمعتأنهاوبيان،للآيةالاجماليالمعنى

0000000000000000000العينوقرنوالقلبوالنفسالبدن

00000نادر()زوجةولفظ،ذلكفيوالأفصح،()الأزواجمعنى

1-00047....0.....000...000000(المطهرة)معنى

3-000.0000000471...000ذلكفيالسلفعنالآثار-

:الدخانسورةآيات-2

0000000000000000000003الآياتلهذهالاجماليالمعنى

0000000000000000000000000003:ب)الحور(المراد

5-000.0000000473.ذلكفيالسلفمنالمفسرينأقوال

0000000000000000000000005ذلكفيالمؤلفترجيح

6-00.00000000000000475)الحور(فياللغةأهلأقوال

00000000000006ذلكمعنىفيوالصحيح:(ب)العينالمراد

7-476...000.المرأةنعوتمنيستحبفيماالمؤلفكلام

(!صبوبىيهزوزونجهو)الظورآيةفي:فصل-3

قرلاهمبمعنىهوهل(ب)زوجناهمالمرادفياللغةأهلاصبتلاف

8-00477معاالأمرينالمرادأنالمؤلفوترجيحأنكحناهمأو

(...ألظرففصزتفيهن)الرحمنسورةآيات-4
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..الطرفقاصراتبالحوروصفمواطنذكر

.............الطرفقاصراتبالمراد

.........ذلكمعنىفيالتابعينعنالاثار

..................ومعناه:ترابالأ

...ذلكمعنىفيوالمفسريناللغةأهلأقوال

..)فيهن(قولهفيالضميرتفسيرفيالاختلاف

....(..إلنم!يطمثهنلؤ..)الرحمناية-4

.......()الطمثمعنىفياللغةأهلأقوال

......)يطمثهن(:معنىفيالمفسرينأقوال

نساءمنلسنالنسوةهؤلاءأنالمؤلفاستطهار

.............العينالحورمنهنوانما

...............ذلكعلىالمؤلفأدلة

(!واتمرجاناثياقوتكانهن)الرحمنيةا-5

............السلفكلاممنالايةمعنى

الحياهـ!(فىمقصورتصر)الرحمناية-6

......)مقصورات(معنىفياللغةأهلكلام

و)مقصو()قاصراتمنالمرادفيالمؤلفكلام

(!حسانضيرتفيهن)الرحمنيةا-7
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000000000000000488أثرمنفيهماوردوذكر،()خيراتمعنى

(...!!!ثاأدنشآتهنإنا)الواقعةآيات-8

0000000000000000000000000000488الضميرمنالمراد

:ئردؤعيما!(وفرثي)قولهفيالفرشمنالمراد

948-0.000000.00488النساءعنكنايةأنهإلىذهبمنقول

0000000000000000000000948الفرشأنهاالمؤلفتصويب

00000000000000948(0.)أدنشأتهنمعنىفيالمفسرينأقوال

:ألنشأتهن()معنىفيالواردةالاثار

000000000000094لهالترمذيوتضعيف،أنسحديث-1

سليمأبيبنليثاضطرابوبيان،عائشةحديث-2

194-000000000000000000.00000.000094..00فيه

000000000000194ضعفهوبيانيزيد،بنسلمة-حديث3

0000000000000000000194البصريالحسنمرسل-4

294-00.00.00194بالارسالوإعلاله،عائشةحديث-5

اننشآتهن()معنىفيأخرىأقوال

000000000294إنشاءالجنةفيأنشأهناللهأن:المؤلفاستظهار

394-000.00.00294..000.00.ذلكعلىتدلأوجهثلاثة

:()عرباقول-9
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...........................لعروببالمرادا

000000000000000000039ذلكفياللغةأهلأقوال

000000000000000000049ذلكفيالمفسرينأقوال

.............المتقدمةالآياتمعنىفيالمؤلفكلام

!(انرابمكواعب!..النبأسورةآيات-01

...............الكواعبمعنىفيالمفسرينأقوال

....................ذلكمعنىفيالمؤلفكلام

العينالحوروصففيالواردةالأحاديثفي:فصل

..................مالكبنأنس-حديث1

.....................هريرةأبيحديث-2

.................هريرةلأبيآخرحديث-3

69لهالمؤلفوتضعيف،الطويلسلمةأمحديث-4

89لهالمؤلفوتضعيف،هريرةلأبيثالثحديث-5

..لهالمؤلفوتضعيف،الخدريسعيدأبيحديث-6

...تقدمكماضعيفوأنه،سعيدلأبيآخرحديث-7

المؤلفعندجداضعيفأنهوبيانأمامةأبيحديث-8

وسبعونثلابالجنةفيللمؤمنأنفيأنسحديث-9

وتضعيف،لفظهاضطرابوبيانمئةقوةيعطىوأنه،زوجه
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00694

4894-

4-005

00005

00105
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00000000000000000000000000000000205لهالمؤلف

إلىاليومفيالرجلوصولفيهريرةأبيحديث-01

منالصوابوأنه،فيهالكلاموتحقيقالجنةفيعذراءمئة

305-000.0205سندهضعف-معسيأتيكما-عباسابنمسند

00000000405هريرةأبيحديثبمثلعباسابنحديث-11

لكل)أنالصحيحةالأحاديثفيوردمابينالجمعفي:فصل

منهملكلأنفيالأحاديثمنتقدمماوبين،(زوجتينمنهم

605-00000.000.0000.00.0.00000405اثنينمنأكثر

:والخمسونالرابعالباب

منفيهاوماذكر،العينالحورمنهاخلقالتيالمادةذكرفي

بأزواجهن.اليومومعرفتهنصفاتهنوذكر،الاثار

العين:الحورمنهاخلقالتيالمادة

الزعفرانمن-1

00000000705ضعفهوبيانذلكفيمالكبنأنس-حديثأ

خطأ،أنهوبيان،طرقهوذكر،أمامةأبيحديث-ب

805-000.0.00.0.705...0000.00مجاهدقولمنوأنه

0000905لهالمؤلفوتضعيف،أمامةأبيعناخرحديث-%
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ذلك:فيالواردةالآثار

000000000000000000905وأنسعباسابن:الصحابةمن-1

00000000905ومجاهدعبدالرحمنبنأبوسلمة:التابعينمن-2

015-0905..0ضعفهوبيان،مالكبنلأنسآخرحديث-د

0000015الزعفرانمنالمخلوقةوالحور،الآدميةالخلقةبينالفرق

ضحكت،حوراءثغرمنالنورسطوعفيمسعودابنحديث

115-000000000000000000.0000015..0.عفتهوبيان

الجنةفيالبيذخنهرمنخلقنأنهن-2

منقطع.وهو،ذلكعلىالدليل

615-000000000115العينالحورفيالواردةوالآثارالأحاديث

:والخمسونالخامسالباب

،لذةأكملبذلكوالتذاذهمووطئهمالجنةأهلنكاحذكرفي

غسلا.يوجبلاوأنه،والضعفوالمنيالمذيعنذلكونزاهة

ذلك:فيالواردةالأحاديث

00000000000000000000000517هريرةابيحديث-1

0000000000000000000000517موسىأبيحديث-2

00000000000000000000000000517انسحديث-3

518-000.00000.00.00517عامربنلقيظ-حديث4
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0000000000000008طرقهوبيان،هريرةأبيحديث-5

0000009موضوعأنهوبيان،الخدريسعيدأبيحديث-6

0-00000.915..00ضعفهوبيان،أمامةأبيحديث-7

00000000000000وهائهوبيان،أمامةأبيلحديثاخرطريق

ووقفهرفعهفيالاضطرابوبيان،هريرةأبيحديث-8

1-000000052....0000...000.00.00.ضعفهعلى

(..!شغردونفى..)تفسيرفيالسلفعنالواردةالاثار

قولمنانهوترجيح،فيهالاختلافوبيان،عكرمة-1

2-000000000152..0000..00..0..0000.عكرمة

000000000002()الحاشيةيثبتولا،عباسابنعنذلكورد

3-0522.".............ثبوتهوبيانمسعودابن-2

0000000000000000000000000003عيوزالأا-3

40000000000000000000000000000003-مقاتل

00000000000000000000000003الأحوصبوا-5

ذكرهتقدموالصواب،خطأأنهوبيان،عباسابن-6

4-00000000000523..52200000.000.0000()ص

.........................جبيربن7-سعيد

فيلنفسهأصونهمبالحورالاستمتاعفيالناسأكملأنبيان-
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00000000000000000000000000524الحرامعنالدارهذه

000000000000000000000000000000425ذلكنظائرذكر

الدنيا:فيالطيباتاستيفاءمنالصحابةخوف

526-00000524ثبوتهوبيانذلكفيالخطاببنعمرعنجاءما

:والخمسونالسادسالباب

لا؟أموولادةحملالجنةفيهلالناساختلاففي

فيوالاختلاف،ذلكعلىالدالالخدريسعيدأبيحديث

000000000000000000000000000000527وضعفهصحته

00000528جداغريببأنهووصفه،الحديثلسندالمؤلفتصحيح

0000000000528ذلكفيراهويةبنإسحاققولالمؤلفتعفب

وبيان،الولدالجنةلأهليولدأنهفيسعيدأبيعناخرحديث

952-00000528...0000000000000000جداضعيفأنه

0000000952بصحتهالقولوتعليق،مثلهسعيدأبيعناخرطريق

0000000000053جداضعيفأنهوبيان،سعيدأبيعناخرطريق

536-00000053....00بطولهرزينأبيحديثالمؤلفسياق

000000000000000000536الحديثهذاعلىالعلمأهلكلام

الجنة:فيالايلادنفاةأدلة

000000000000000000000537(00اشتهى)إذاقوله-1
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045-00000.0537الجنةفيالإيلادعدمترجحأوجهعشرةذكر

ممكن،والكل،صالحةالقدرةإن:يقولمنقولالمؤلفتعفب

00000000000000000000000000000000045ذلكوغير

542-00045عليهالمؤلفوتعقيب،المسألةهذهفيالحاكمكلام

والخمسونالسابعالباب

واللذةالطربمنومافيه،العينالحوروغناءالجنةسماعذكرفي

!(يخبروترؤصبةفى)...الرومايتيذكر

00000000000000000000543بالسماع:الحبرةالسلفتفسير

بيكرمون:الحبرةتفسيريخالفلا،بالسماعالحبرةتفسيرأنبيان

0000000000000000000000000000000543ينعمونولا

الحور:غناءفيالواردةوالاثارالأحاديث

000000000000544ضعفهوبيان،طالبأبيبنعلي-حديث1

الترمذيقولعلىزيادة،البابفيأحاديثالمؤلفإضافة

0000000000000000000000000000000445(الباب)وفي

544-000000000000000.445موقوفاهريرةأبيحديث-2

0000000000545جذاضعفهوبيان،مرفوعاهريرةأبي-حديمشا3

وبيان،فيهوالاختلافطرقهوذكر،أنسحديث-4

545-00.00.00.0000.00.0.000.0000000547ضعفه
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548-0000000000547ضعفهوبيان،أوفىأبيابن-حديث5

000000000000000548جداضعفهوبيان،أمامةأبيحديث-6

954-000548..00.000.0ضعفهوبيان،عمرابنحديث-7

ذلك:فيالواردةالاثار

00000000000000000000000000000000945الزهري-1

00000000000000000000000000000945يزيدخالدبن-2

0000000000000000000000000055كثيرأبيبنيحيى-3

هذامنأعلىسماعولهم:فصل

الملائكة:لصوتسماعهمفيالواردةالاثار-أ

000000000000000000000000000000155الأوزاعي-1

0000000000000000000000000515المنكدربنمحمد-2

00000000000000000000000000552حوشببنشهر-3

السلامعليهداودصوتسماعهمفيالواردةالاثار-ب

000000000000000000000000000552ديناربن-مالك1

553-000.00000000000552ديناربنمالكعناخرأثر-2

الشجرةصوتسماعهمفيالواردةالاثار-ج

00000000000000000000000000553لبابةأبيبنعبدة-1

554-0553..000..00.0000..ضعفهوبيان،عباسابن-2
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0000000000000000000554الحارثيسعيدأبيبنسعيد-3

فصل:

وهوسماعكلدونهيضمحلهذامنأعلىسماعولهم

000000554عليهموسلامه،وخطابه،جلالهجلالربكلامسماع

الجنة،أهلعلىالقرانوجلعزاللهقراءةفيبريدةبنعبداللهأثر

00000000000000000000000000000000555وهائهوبيان

والخمسونالثامنالباب

ومراكبهموحيولهمالجنةأهلمطاياذكرفي

ذلك:علىالدالةالأحاديث

557-0000556المرسلوترجيح،طرقهوذكر،بريدةحديث-1

558-000000000.0557.وهائهوبيان،أيوبأبيحديث-2

955-0000558فيهعلقمةباضطراببريدةحديثالمؤلفإعلال

065-00.000000.0.00955أيوبأبيعنسورةأبيمنكرات

615-0.00056...00وهائهوبيان،عبداللهبنجابرحديث-3

000000000615انقطاعافيهوأن،موقوفاعمروبنعبداللهأثر-4

والخمسونالتاسعالباب

الدنيافيبينهمماكانوتذاكرهم،بعضابعضهمالجنةأهلزيارةفي

ذلك:علىالدالةالصافاتسورةايات-أ



00562ذلكفيالأقوالأظهرأنهوبيان،الاياتمعنىالمؤلفشرح

563-00.000.0000000562الآياتمعنىفيالأخرىالأقوال

المؤمنقولوأنه،أولاذكرهماالصوابأنالمؤلفذكر

-0563.....0...00000000000.000.00000لأصحابه

000000000563ذلكمعنىفيومقاتل،الأحباركعبعنوردما

000000564الدنيافيبينهمكانماتذاكرفيالطورسورةايات-ب

التزاور:علىالدالةوالائارالأحاديث-ج

000000000000000000465وهائهوبيان،أمامةأبيحديث-1

565-0.0000.0564عنهوئبوته،بلاغاهلالبنحميدقول-2

565مرسلأنهسبقوقد،(955)ص/المتقدمهريرةأبيحديث-3

0565وهائهبيانسبقوقد(056)ص/المتقدمأيوبأبيحديث-4

00000000000000000000565وهائهوبيان،حارئةحديث-5

000000000000000566منكرحديثأنهوبيان،أنسحديث-6

ضعيفمرسل:أنهوبيان،ماتعبنشفيحديث-7

765-0665..00..0.0000000.0000...0000.دسنالاا

0000000000000568ضعفهوبيان،موقوفاهريرةأبيحديث-8

956-00568واهيانهوبيان،مرفوعاهريرةلأبياخرحديث-9

0000000000956منكرأنهوبيان،طالبأبيبنعلي-حديث01
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زيارتهم:وهيوأجلهذهمنأعلىأخرىزيارةولهم.فصل

0000000000000000000000057وستأتيوتعالىتباركربهم

لأهلهافيهتعالىاللهأعذهوماالجنةسوقذكرفي:الستونالباب

ذلك:علىالدالةوالاثارةالأحاديث

00000000000000000571مسلمعندمالكبنأنس-حديث1

0000000000000571المسككثبانذكرفيهأحمدعنداخرطريق

تقدموقد،تصحيحهإلىالمؤلفوميل،هريرةأبيحديث-2

......ضعيفوسنده،معلولوأنه(177)ص/فيهالكلامتحقيق

571-573

السندهذاعلىالكلاموتقدم،طالبأبيبنعليحديث-3

39200000000000000000000000000000000574()ص

0000000000000574ثبوتهوبيان،موقوفامالكبنانسأثر-4

575-0574..00ثبوتهوبيان،مرفوغامالكبنلأنساخرأثر-5

000575جذاضعيفأنهالهيثميوبيان،عبداللهبنجابرحديث-6

والستونالحاديالباب

وتعالىتباركربهمالجنةأهلزيارةذكرفي

ذلك:علىالدالةوالاثارالأحاديث

577-000.0.0000576وهائهوبيان،مالكبنأنسحديث-1
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0000000577جداضعيفأنهوبيان،الأسلميبرزةأبيحديث-2

0000000005578وهائهوبيان،موقوفاطالبأبيبنعليأثر-3

وقول،بطلانهوبيانمعصلا،الحسينبنعليبنمحمدأثر-4

581-000.00000578المتابعةوإعلاله،رفعهيصحلاالمؤلف

الرخنإلىآلمتقيننخمثريؤم)مريمسورةلآيةالضحاكتفسير-5

0000000000000000000581ضعفهوبيانوقدا!(

والستونالثانيالباب

الجنةفييصيبهمالذيوالمطرالسحابذكرفي

ذلك:فيالواردةالآثار-

لاوأنه572()ص/المتقدمهريرةلأبي-السوقحديث-1

000000000000000000000000000000000000582يثبت

000000582عنهثابتوأنه51(1ص/)المتقدممرةبنكثيرأثر-2

583-0.00000582جداضعيفأنهوبيان،اليمانيصفيأثر-3

مرسلوأنه567(-566)ص/)المتقدمماتعبنشفيأثر-4

584-000000000000000.0000000.583الاسنادضعيف

وفي،البعثوفي،الدنيافيالمطرعنالمؤلفكلام:فصل

585-00000000000000.000000.00000000584الجنة
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والسنونالثالثالباب

ملوككلهمأهلهاوأن،الجنةملكذكرفي

...............:ذلكعلىالدالةالانساناية-أ

تفسيرها.فيعباسوابنوكعبكمجاهد:السلفأقوال

ذلك:علىالدالةوالاثارالاحاديث-ب

.................الدارانيسليمانأبيقول-1

.....جذاضعيفأنهوبيان،مالكبنأنسحديث-2

.......سندهضعفوبيان،موقوفاهريرةأبيأثر-3

........سندهضعفوبيان،هلالبنحميدقول-4

جداضعيفأنهوبيان،الحبليعبدالرحمنأبيقول-5

.....جداضعيفأنهوبيان،هريرةأبيعناخرأثر-6

..سندهضعفوبيان،المعافريعبدالرحمنأبيأثر-7

وأنهعليهالكلامتقدموقد-الخدريسعيدأبيحديث-8

.........جهالةسندهوفي،موقوفاأمامةأبيأثر-9

................مزاحمبنالضحاكقول-01

..........مسلمعندشعبةبنالمغيرة-حديث11

رفعهفيوالاحبف،موقوفاالخدريسعيدلأبيأثر-21
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0000586

0000587

0000587

0000588

0000588

588-958

0000958

0000958

لا

958-095

0000095

095-195

0000195



295-000000.00000195.الموقوفالمؤلفوتصويبووقفه

0000000000000295رؤسهمعلىالتيجانذكرمنتقدمما-13

والستونالرابعالباب

مونمعوأن،الخلدفييدورأوبالباليخطرمافوقالجنةأنفي

ومافيهاالدنيامننميرمنهاسوط

ذلك:فيالايات-أ

(..اغيهزقرةمنلهماخفىمانفممىتعلمفلا)السجدةسورةايتا-1

الايتين.هاتينلأسرارموجزشرح

ذللم:فيالواردةالأحاديث-ب

0000000000000000395الصحيحينفيهريرةأبيحديث-1

495-00.000.0.000000.00395..000للحديثاخرلفظ

0000000000000000000000495هريرةأبيقولمناخرلفظ

00000000000495مسلمعندالساعديسعدبنسهل-حديث2

0000000000000000000000495هريرةلأبياخر-حديث3

ضعفبيانوتقدم،(أسامة:)وصوابهأمامةأبيحديث-4

595-0000.00000.00000.0.00000.0.00.495سنده

595إسنادهضعفوبيان،الجنةإلااللهبوجهيسأللاجابر-حديث5

695-000595..00.0000غرابتهوبيان،عباسابنحديث-6
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00000000000000000000000695سعدبنلسهل-حديث7

0000000695سندهالمؤلفوتصحيح،هريرةلابياخرحديث-8

795-0695لهالترمذيوتضعيف،وقاصأبيبنسعدحديث-9

406-00000000795.الجنةوصففيللمؤلفبديعمنثوركلام

والستونالخامسالباب

إليهمضاحكالهموتجليه،وتعالىتباركربهمرؤيتهمفي

00000000506الكتابأبوابأشرفالبابهذاأنالمؤلفتوضيح

،والتابعونالصحابةوجميع،الأنبياءعليهااتفقالرؤيةأنبيان

000000000000000000000000000506البدعأهلوأنكرها

الرؤية:فيالواردةالايات-أ

00000606إليهينظرأنربهموسىسؤالفي-الأعرافاية-1

706-0606.أوجهسبعةمنالرؤيةعلىالايةهذهمنالدلالةوجه

000000000000000000806الملاقاةفيهاالتيالايات-2

ذللن:علىالدلالةوجه

0000000000000000806عنهالاجابة،الدلالةتللنينقضإيراد

الرائي(:جهة)منالرؤيةفيأقوالثلاثةالسنةلأهل

المؤمنونلاايراهلا-1

عنهميحتجبثموكافرهممؤمنهم:الموقفأهلجميعيراه-2

4811



0000000000000000009الكافردونالمنافقونيراه-3

0000000000000009بالنظر()الزيادةتفسيرفييونسآية-3

اللهإلىبالنظرالزيادةتفسيرفيالواردةالمرفوعةالأحاديث-ا

وتعالى:سبحانه

0000000صحيحهفيمسلمعندمالكبنأنس-حديث1

000000000000000بطلانهوبيان،لأنسآخرحديث-2

000001جداضعيفأنهوبيان،عجرةبنكعبحديث-3

2-0000161سندهضعفوبيان،كعببنأبيحديث-4

002جداضعيفأنهوبيان،الاشعريموسىأبيحديث-5

بالنظرالزيادةتفسيرفيالصحابةعنالواردةالموقوفةالآثار-ب

سبحانه:اللهإلى

000000003فيهالاختلافوبيان،الصديقبكرأبيأثر-1

00000000000003ثبوتهوبيان،اليمانبنحذيفةأثر-2

5-0136.ضعفهشدةوبيان،الأشعريموسىأبيأثر-3

005إسنادهضعفوبيان،مسعودوابنعباسابنأثر-4-5

6-0000000.000615النظرعلىيونسايةمنالدلالةوجه-

!(ئمخوبونئيزمدزبهت!عناضهمص)المطففينآية-4

0000000000006وجلعزاللهرؤيةعلىالآيةمنالدلالةوجه

06

06

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61



617-0.0.00616الرؤيةعلىالايةبهذهالشافعيالاماماستدلال

ولدئنامزيد!()()قسورةاية-5

وجل:عزاللهوجهإلىبالنظرالمزيدتفسيرورود-

0000000000000000000617وأنسكعلي:الصحابةعن

000000000000000000617وهببنكزيد:التابعينوعن

الانصر(بذركوهوالأبضرلاتذر!ه)الانعاماية-6

916-000000.00186...000.0الرؤيةعلىالايةدلالةوجه

حديثأوبايةاستدلمنقولنقضفيالاسلاملشيخنفيسكلام

00000000000000000000000618الدليلنفسمنباطلهعلى

وأمثله،وجودياأمراتضمناذابالعدمسبحانهالربيمدح

026-0000.0000.0000000000000000186...0.ذلك

000000000000000026لأنذرصه(امعنىفيالسلفأقوال

:البصير!(وهوالشميعءلثفمحلهليساتعالىقوله-

كمالهصفاتكثرةعلىالادلةأعظممن

000000000000000000000000000000126جلالهونعوت

0000000622الأبقحر(لأتذرصهاالأنعاملايةالمؤلفتفسير-

(!ناظزركاإك)القيامةاية-7

0000000000000000000623الرؤيةعلىالايةمنالدلالةأوجه

0115



00000000623بنفسهوتعديهصلاتهبحسباستعمالاتعدةللنظر

الننلر:تفسيرفيالواردةالاثار

0000000000000623عنهثبوتهوبيان،البصريالحسنقول-1

00000000000426ثبوتهعدموبيان،مرفوعاعمرابنحديث-2

000000426عنهثبوتهإلىوالإشارة،عليهموقوفاعباسابنأثر-3

ثابتوهو،عباسابنعنحكاهثم،ذلكفيعكرمةقول-4

يشهدتقدممالكن،عباسابنإلىالسندضعيف،عكرمةعن

625-000000.0000.0.000000000000000.00624له

وبيان،الرؤيةعلىوأصحابهلمجيوالنبيعنالأحاديث-ب

:ترةمتواأنها

628-000.0562.ثبوتهعدموبيان،الصديقبكرأبيحديث-1

فيالخدريسعيدوأبيهريرةأبيحديث-2-3

631-00962...0000..000000.000000.0.الصحيحين

00000000634الصحيحينفيالبجليعبداللهبنجرير-حديث4

637-634خالدأبيبنإسماعيلعنرووهالذينالرواةأسماءسرد

0000000637خالدأبيبنإسماعيلتابعواالذينالرواةأسماءذكر

638-00000000000637مسلمعندالروميصهيب-حديث5

رفعهفيالاختلافوذكر،مسعودبنعبداللهحديث-6
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أصحالموقوفأنوبيان،الرفعالدارقطنيوترجيح،ووقفه

00004موضوعأنهوبيان،طالبأبيبنعليحديث-7

.......الصحيحينفيالأشعريموسىأبيحديث-8

000000005ضعفهشدةوبيان،موسىلأبياخرحديث

..........ضعفهشدةوبيان،موسىلأبياخرحديث

............البخاريعندحاتمبنعدي-حديث9

000000008الصحيحينفيمالكبنأنس-حديث01

000000009أنسعنالبنانيوثابتالطويلحميدطريق

000000000ضعفهوبيان،أنسعنقتادةعناخرطريق

شدةوبيان،أنسعنحميدأبيبنعثمان:اخرطريق

0000000000000000000000000000001ضعفه

ضعفه.شدةوبيان،أنسعنالجعدبنإبراهيم:اخرطريق

000000004منكرأنهوبيان،أنسعنقتادة:اخرطريق

0006منقطعوأنه،أنسعنغفرةمولىعمر:آخرطريق

.....ضعفهشدةوبيان،الحصيببنبريدة-حديث11

...................()الحاشيةثابتاخرطريق

تصحيحهفيوالاختلاف،العقيليرزينأبيحديث-21
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63-4

64-5

64-6

64-9

64-0

-651

65-4

656-

65-7

64

64

64

54

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

65



.......تقدمرزينأبيلحديثاخرطريق

.............العقيليرزينأبيترجمة

...ثبوتهوبيانعبداللهبنجابرحديث-13

........وهائهوبيان،جابرعناخرطريق

.......غرابتهوبيان،جابرعناخرطريق

........وهائهوبيان،جابرعناخرطريق

.......وهائهوبيان،جابرعناخرحديث

وتحقيقا،طرقهوذكر،أمامةأبيحديث-41

.........والمتنالشندجهةمنواعلاله

فيهالكلاموتحقيق،ثابتبنزيدحديث-15

فيه،لكلام

وبيان

09صحتهوبيان،طرقهوذكر،ياسربنعمارحديث-16

................وهائهوبيان،عائشةحديث-17

..........ضعفسندهوفي،جابرحديثمنوروده

000000قبلهالذيمنأتمبسياقجابرلحديثاخرطريق

عدموبيانطرقهبعضوذكر،عمربنعبدادنهحديث-18
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6-2
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6-7

6-8
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66
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66
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67
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-00000000672.وهائهوبيان،عمرابنلحديثاخرطريق

-0673..000ثبوتهعدموبيان،عمرابنلحديثاخرطريق

..............ثبوتهعدموبيان،عمرابنعناخرطريق

-00.674إسنادهضعفوبيان،رويبةبنعمارةحديث-91

.............ثبوتهوبيان،الفارسيسلمانحديث-02

-0000000676غرابتهوبيان،اليمانبنحذيفةحديث-21

.....................موقوفاحذيفةعناخرطريق

السندجهةمنوإعلاله،طريقيهوذكر،عباسابنحديث-22

.......ضعفهشدةوبيان،عباسابنعناخرطريق

بأسولا.موقوفاالعاصبنعمروبنعبداللهحديث-23

068-

-0000000000000.000.000000000000681بسنده

...........سندهضعفوبيان،كعببنأبيحديث-42

-00682جداضعيفانهوتقدم،عجرةبنكعبحديث-25

.......عنهثبوتهوبيان،موقوفاعبيدبنفضالةحديث-26

-683....لهالبزارواعلال،الصامتبنعبادةحديث-27

-0684ضعفهوبيان،!ك!ي!النبيأصحابمنرجلحديث-28

الرؤية:فيالصحابةعلىالموقوفةالاثار-!

5411

673

674

674

675

676

967

967

068

681

682

682

683

683

684

685



....................الصديقبكرأبيقول-1

-00685سندهضعفوبيان،طالبأبيبنعليقول-2

....................اليمانبنحذيفةقول-3

-0000686عنهثبوتهوبيان،مسعودبنعبداللهقول-4

.................تقدموقد،عباسابنقول-5

...ضعفهتقدموقد،مسعودوابنعباسابنلقولاخرطريق-

-00000687سندهضعفوبيان،جبلبنمعاذقول-6

................ضعفهوبيان،هريرةأبيقول-7

مرفوعاضعفهتقدموقد،عمربنعبداللهقول-8

-0000000000000000.000.000000.688.وموقوفا

...683()ص/ثبوتهتقدموقد،عبيدبنفضالةقول-9

...ضعفهبيانتقدموقد،الأشعريموسىأبيقول-01

ترجيح،ووقفهرفعهفيوالاختلاف،موسىأبيعناخرطريق

-0.0.0000000000000968بسندهلابأسأنهوبيانوقفه

.......يثبتلاانهتقدموقد،مالكبنأنسقول-11

(156)ص/مرفوعاتقدموقد،عبداللهبنجابرقول-21

............................جذاضعيفوأنه

...........الرؤيةفيحديثماعشرسبعةمعينابنتصحيح
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فيبالأبصاراللهرؤيةعلىوالاجتماعالاتفاقالبيهقينقل

2-00.0.000.000.00196...000.0000000لآخرةا

بعدهم:ومنالتابعينعنالمقطوعةالآثار-د

000000000000000000002المسيببنسعيد-قول1

5-00000296ء..........البصريالحسنقول-2

7-696و396-000296ليلىأبيبنعبدالرحمنقول-3

00000000000000000000003سعدبنعامرقول-4

000000000000000003سابطبنعبدالرحمنقول-5

وكعب4والضحاكوالسديوقتادةومجاهدعكرمةقول-6-01

5-00000.0.0000496.عبدالعزيزبنعمرقول-11

000000000005جبيربنوسعيدالأعمشقول-12-13

6-596و000000.00.00396الأحباركعبقول-41

000000000000000000006حسانبنهشام-قول15

0000000000000000006كيسانبنطاووسقول-16

000000000000000006السبيعيإسحاقأبيقول-17

8و0000000.00000.796المباركبنعبداللهقول-18

00000000000000000008عبداللهبنشريكقول-91

أبباعمنوجماعةدكينبنالفضلنعيمأبيقول-02
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0000000000000000000000000000000000896التابعين

:الاسلامأئمةأقوالهـ-

00000000000000000000000996مالكالامامقول-1

007-00.0000.000996الماجشونبنعبدالعزيزقول-2

0000000000000000000000000007الأوزاعيقول-3

107-0007..000.00000.0000سعدبنالليث!قول4

000000000000000000000107عيينةبنسفيانقول-5

000000000000000000107عبدالحميدبنجريرقول-6

207-0000.000107..0000المباركبنعبداللهقول-7

00000000000000000000207المبارلصبنوكيعقول-8

0000000000000000000000207سعيدبنقتيبةقول-9

00000000000000307سلامبنالقاسمعبيدأبيقول-01

0000000000307أحمدالامامشيخسالمبنأسودقول-11

407-307...0.إدريسبنمحمدالشافعيالامامقول-12

907-000.00407..0حنبلبنأحمدالسنةإمامقول-13

..................راهويهبنإسحاققول-41

..................الايمانأهلجميعقول-51

-00.000907..00000000000.المزنيقول-61
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اللغة:أهلجميعقول-و

معاينةإلايكونلاهاهنااللقاءأناللغةأهلأجمع:ثعلبفال

00000000000000000000000000000017لأبصارباونظزا

الرؤيةمنكروعيدفي:فصل

!(،ئمخوبون..)المطففيناية-1

للايةالمباركابنوتفسير

الرؤيةمنكروعيدفيهريرةأبيحديث

اللهأنالصحابةواجماعالمتواترةوالسنةالقراندلالةفي:فصل

417-00.00713عيانابالأبصار؛القيامةفييرىوتعالىسبحانه

00000000417نوعانوتعالىتباركالربرؤيةفيالمنحرفينأنواع

والستونالسادسالباب

إياهم،ومحاضرتهلهموخطابه،الجنةلأهلسبحانهتكليمهفي

عليهموسلامه

اللهتكليمعدمعلىالدالةالايات-أ

0000000000000517(اللهولاي!دهم)عمرانالاية-1

00000000517(انقئمةيوماللهيندولاميوالبقرةيةا-2

717-00000000000.0715التكليمعلىالدالةالأحاديث--ب
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والستونالساببعالباب

تبيدولاتفنىلاوأنها،الجنةابديةفي

000718!(يضرمجذودكلعالا)هودايةذلكعلىالقرانمنالدليل

0000000000718ربك(شاءما)إلاقولهوبين،الايةبينتنافيلا

:الاستثناءمعنىتقديرفيالسلفاختلاف

النارمنيخرجونالذينفيهو:الضحاكقول:الأولالقول

00000000000000000000000000000718الجنةويدخلون

الاستثناءوأن،أمرينيحتملهذاأنالمؤلفتعقيب

917-0000.000000000718..00.000000000يحتملهما

الايةفييبقىلاهذاوعلى:بقولهالتقديرهذاالمؤلفرد

000000000000000000000000000000000971تخصيص

000000917يفعلهولاتعالىالرباستثناهاستثناءهو:الثانيالقول

قولوهو،()سوىأوالكن(بمعنى)إلا(أن:الثالثالقول

00000000000000000000000917والطبري،وسيبويهالفراء

الجنةعناحتباسهممدةهوإنماالاستثناءهذاأن:الرابعالقول

00000000000000000000000000000000027البرزخفي

الدائم،بالخلوداللهمنلهموقعتالعزيمةأن:الخامسالقول

0000000000000000000000027ذلكخلافاللهيشاءأنإلا

9115



السماواتدواممدةالجنةفيخالدونأنهم:السادسالقول

الثالث،القوليشبهوهوعليهيزيدهمأناللهماشاءإلاوالأرض

000000000000000000000000000027قتيبةابنقولوهو

نأربكشاءمنإلا:أي،)من(بمعنى)ما(أن!السابعالقول

بذنوبهالناريدخله

منالاستثناءهذاأن:الأولالقولوبين،القولهذابينالفرق

00000000000000000000000127المدةمنوالأول،الأعيان

الجنةسماء:والأرضبالسماواتالمرادأن:الثامنالقول

فهم)من(بمعنىكانتإذاو)ما(،أبداباقيتانوهما،وأرضها

مذةفهو()الوقتبمعنى)من(كانتوإذا،الناريدخلونالذين

0000000127وهبابنقولوهو،والموقفالبرزخفياحتباسهم

0000127الدنيافيلبثهممذةإلىراجعالاستثناءأن:التاسعالقول

973(-738)ص/سيأتي:العاشرالقول

000000127بينهاوالجمع،متقاربةالأقوالتلكأنالمؤلفتعليق

والدوام،المتشابهمنالآيةفهذهتقديركلعلىالمؤلفقول

00000000000000000000000000000721محكمالجنةفي

بحالينقطعلاوأنهالجنةأهلخلوددوامعلىالأدلة

722-000000.0000.0000172.ذلكعلىالدالةالآيات-1
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000000000000000000002ذلكعلىالدالةالأحاديث-2

والنارالجنةأبديةفيالناسأقوالفي:فصل

00000000000003أبديتينغيرفانيتانوالنارالجنةأن:الأول

00000000000000003يفنيانلادائمتانباقيتانأنهما:الثاني

000000000000003فانيةوالنار،أبديةباقيةالجنةأن:الثالث

والسنةالكتابخالفماعلىوالرد،بهقالومن،قولكلأدلة

000000000000003صفوانبنالجهمقولهو:الأولالقول

4-00.0723إياهوتكفيرهمالقولهذاعليهالاسلامأهلإنكار

يتناهىماوجودامتناع:القولهذاجهمعليهبنىالذيالأصل

00000000000000000000000000000004الحوادبمن

هذاأن:وزاد،الأصلهذاعلىالعلافالهذيلأبيموافقة

00000000000000004والنارالجنةأهلحركاتفناءيقتضي

السمعجاءلكن؛العقلمقتضىهوالقولهذاأن:فرقةزعم

00000000000000000000000000004والنارالجنةببقاء

السمعيجيءلاالعقلفيممتنعاماكانأن:هؤلاءعلىالرد

5-000000472..00000.000.000....000.بوقوعه

فرقوالكنهم؛الأصلهذاعلىجهماالكلامأهلأكثرموافقة

0000000000005ذلكعلىوحجتهموالمستقبلالماضيبين
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وحجتهم،سواءوالمستقبلالماضيبأنلهمآخرينمنازعة

726-0000725..000..00000000.0.000000ذلكعلى

728-726..000..000وتقاسيمه،الأصلهذاعلىالمؤلفرد

وأفعالهاللهكلماتأنالصريحوالعقلوالسنةالقرآنمنالأدلة

972-0000.00000728بأولوتحد،بآخرتنقطعولاتتناهىلا

ودوامهاالنارأبديةفي:فصل

0073والخلفالسلفعنمعروفينقولينفيهاأنالاسلامشيخقول

النارأبديةفيالناسأقوال

الخوارج:قولوهو.منهايخرجلادخلهامنأن:الأول

000000000000000000000000000000000037والمعتزلة

بها.فيتلذذواعليهمتنقلبثم،مدةفيهايعذبونأهلهاأن:الثاني

00000000000000073الطائيعربيابنالاتحاديةإمامقولوهو

731-0.0.00000000.0000073..ذلكفيعربيابنمقولة

00000000000000000000731والثانيالأولالقولبطلانبيان

آخرين.ويخلفهميخرجونثمفيهايعذبونأهلهاأن:الثالث

732-731..000.000.00000.0.0.0000اليهودقولوهذا

000732والاجماعوالسنةالكتابمن:القولهذاوفسادبطلانبيان

حالهاعلىناراوتبقىمنهايخرجون:يقولمنقول:الرابح
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00000000000000000000000000732يعذبأحدفيهاليس

000000000000000732يردانهوالسنةالكناببأنالقولهذارد

والجنة،تكنلمأنبعدحادثةلأنهابنفسهاتفنىأنها:الخامس

0000000000000733وشيعتهصفوانبنجهمقولوهذا.كذلك

يتحركونلاجماداويصيرونوحركاتهمحياتهمتفنى:السادس

00000000000733العلافالهذيلأبيقولوهوبألميحسونولا

لهاجعلفإنه،وخالقهاربهايفنيهابل:يقولمنقول:السابع

وابنالخطاببنعمر:عنالقولهذاونقلإليهتنتهيأمدا

000000000000000733وغيرهمسعيدوأبيهريرةوأبيمسعود

:القولهذاأدلة

735-000733عليهالمؤلفوكلام،الخطاببنعمرأثر-1

0000000000000000000735ذلكفيعباسابنقول-2

القبلة:بأهلمختصاليسالوعيد-أن3

737-00.0.000000000000000736ذلكعلىالدالةالآيات

رئك(إلامانلء)معنىفيالمتقدمةالأقوالعلىالمؤلفردود

00000000737()سوىبمعنى)إلا(أنفي:الثالثالقولعلىالرد

738-0.737!!............والسابعالرابع:القولعلىالرد

00000000738المسلمينبعصاةمختصأنهالأولالقولعلىالرد
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وأالمشركينالكفارإلىعائدالاستثناءأنإلىالمؤلفجنوح

.....................الموخدينولعصاةلهمشاملا

غيرالعذابمناخرنوعإلىيرجعأنه:الاستثناءفيعاشرقول

-0000000.0000000.0.00738.الزمهرير:وهوالنار

الناربفناء:قالمنأدلةتابع

....................!(اخقابمفيهالنثينا0النبأاية

....................ذلكعلىالايةمنالدلالةوجه

ذلك:فيالصحابةعنالواردةالاثار-

................ضعفهوبيان،مسعودابنأثر-1

...................وسيأتي،هريرةأبياثر-2

و000.00.973....0..وسيأتيعمروبنعبدالله-3

رئكإنرئكإلاماشاء)هودايةفيراهويةبنإسحاققول

...........................يرل!!(لمحافحال

-0.074....00ثبوتهوبيان،ذلكفيسعيدأبيأوجابرأثر

-0.074....00...0.عليهوالكلام،عمروبنعبداللهأثر

.................ثبوتهوبيان،ذلكفيهريرةأبيأثر

-000000.00742ذلكفيوالاثارالقولهذاالطبريحكاية

.................وهائهوبيانعبداللهبنجابرحديث
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.................الحديثمنالدلالةوجه

الكفاروعيدفيصريحةأنها:النبأايةمنالدلالةوجه

............................باياته

فنائهاوعدمالناربدوامقطعواالذينأدلةفي:فصل

:طرقستلهم

.................الاجماعإعتقاد:الأول

......قطعيةدلالةذلكعلىالقراندلالة:الثاني

الموحدينعصاةخروجفيالمستفيضةالسنة:الثالث

وعدمالجنةدوامعلمكماذلكبالضرورةعلم:الرابع

والنارالجنة:بأنمصزحةالسلفعقائدأن:الخامس

البدعأهلأقوالمنفناءهماوأن،فانيتينغيروأنهما

..النارفيالكفاربخلوديقضيالعقلأن:السادس

الأدلة:هذهعلىالناربفناءالقائلينرد

..................الأولالطريقعلىالرد

..................الثانيالطريقعلىالرد

.................الثالثالطريقعلىالرد

..................الرابعالطريقعلىالرد

................الخامسالطريقعلىالرد
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00000000000000000000000517السادسالطريقعلىالرد

السمعمعبالعقليعلمهلوالثوابالعقاب:مسألةفيالتحقيق

752-000000000000175ء...؟وحدهبالسمعإلايعلملاأو

خمسةمنوعقلاشرعاوالنارالجنةدوامبينالفرق:فصل

197-000000000000000000.0275...00وجهاوعشرين

00000000000000000000197المسألةهذهفيالمؤلفاختيار

والستونالثامنالباب

اليهادخولأالجنةأهلاخرذكرفي

السنة:منذلكعلىالأدلة-

000000000397الصحيحينفيمسعودبنعبدالله-حديث1

497-00000000397مسلمعندالغفاريذرأبي-حديث2

597-0000.00497ضعفهتقدموقد،أمامةأبيحديث-3

697-00000.597مسلمعندمسعودابنعناخر-حديث4

وعند،مختصرامسلمعندالخدريسعيدأبيحديث-5

797-0000000697..0.00000000000000مطولاالبرقاني

-0.00.00797897مسلمعندشعبةبنالمغيرة-حديث6
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والستونالتاسعالباب

الأبوابمنتقدمفيماتذكرلممنثورةفصولفيهجامعبابوهو

الجنة:أهللسانفي-1

00000000000000997ضعفهبيانتقدموقدأنسحديث-أ

000000000000000997وهائهوبيان،عباسابنقول-ب

008-0000000000997عنهثبوتهوبيان،الزهريقول-!

والنار:الجنةاحتجاحفي-2

00000000000000000000000008ذلكفيهريرةأبيحديث

000000000000000000000008الحديثلذلك-أخرىرواية

النار:دون،خلقالهااللهفينشىءفضلفيهايبقىالجنةأن-في3

00000000000000000108الصحيحينفيأنسحديث-أ

0000000000000000000108مسلمعندأنسلحديثاخرلفظ

.........-يشاءمنللنارينشيءأنه-البخاريعندحديثورود

،الرواةبعضمنغلطوأنه،اللفظهذاالمؤلفإعلال-أ

00000000000000000000000000000108لفظهعليهانقلب

ذلكيردالصحيحةوالرواياتالقراننصأنبيان-ب

108-000000000.208...00000.00000000.0.اللفظ
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الجنة:أهلعلىالنومامتناعفي-4

71208(-07)ص/بالارسالمعلولأنهتقدموقدجابرحديث-أ

000000000000208منكرأنهوبيان،جابرعنآخرحديث-ب

منها:أعلىدرجةإلىدرجةمنالجنةفيوهوالعبدارتقاءفي-5

ووقفه،رفعهفيالاختلافوبيان،ذلكفيهريرةأبيحديث

308-0000000208..0000.العلماهلمنجماعةوتصحيحه

بعمله:يعملوالموإنالدرجةفيبهالمؤمنذريةإلحاقفي-6

00000000000000000000000308ذلكفيالطورآية-أ

رفعهفيالاختلافوذكر،ذلكفيعباسابنحديث-ب

408-0308...000000...0.00.00وقفهوترجيح،ووقفه

508-0000000408وهائهوبيان،عباسابنعنآخرحديث-ج

الكبارأوالصغار:بهاالمرادهلالذريةفيالمفسريناختلاف

؟النوعانأو

أقوالثلاثةعلى

000000000000000000508الكباربالذريةالمراد:الأولالقول

608-0000000.0508..0000....والسنةالكتابمنالأدلة

00000000000000000608الصغاربالذريةالمراد:الثانيالقول

808-00000000.0.0000.000000000608القولهذاأدلة
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0000000008والصغارالكبارعلىالذريةتحمل:الثالثالقول

0-808.والتابعينالصحابةعنوالأثروالسنةالكتابمنالأدلة

بالصغارالذريةاختصاصأن:المسألةهذهفيالمؤلفاختيار

000000000000000000000000000000000000.أظهر

تتكلم:الجنةأنفي-7

ذلك:فيالواردةالأدلة

00000000000000000والنارالجنةاحتجتحديث-1

0000000000000000بشيرأبيبنعبدالملك-حديث2

000000000000000000000000الطائيسعدقول-3

1-000000000.0000.000.0.0081قتادةقول-4

.695(-595)ص/عليهالكلامتقدمعبالسابنحديث-5

:الدوامعلىحسناتزدادالجنةأنفي-8

000000000000000000000001ذلكفيالأحباركعبأثر

أزواجهن:يطلبهنمماأكثرأزواجهنيطلبنالعينالحورأنفي-9

ذلك:فيالواردةالاثار

000000000000000000000000002معاذحديث-1

000000000000000000000002مرسلاعكرمةاثر-2

...........الدارانيسليمانأبيعناثر-3
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والنار:الجنةبينالموتذبحفي-01

0000000000000000000000003ذلكفيمريم-آيةأ

0000000003عليهالمتفقالخدريسعيدأبيحديث-ب

4-00000000813.الصحيحينفيعمرابنحديث-!

00000000004الصحيحينفيعمرابنعنآخرحديث-د

5-481فيهمنكرةلفظةعلىوالكلام،هريرةأبيحديثهـ-

حقيقةذلكالفريقينومعاينةوالذبحوالاضجاعالكبشأنبيان

00000000000000000000000000005تمثيلولاخياللا

لاوالعرض،عرضالموت:وقالالذبحانكرمنعلىالرد

000000000000000000000005يذبحأنعنفصلايتجسم

والمتكلفة:الفاسدةالاقوال

00000000000000005الموتلملكالذبحإن:قول-1

00000000000000006يذبحالعرضنفسإن:قول-2

يذبح6جسممكانهويصير،ويزوليعدمالعرضأن:قول-3

مادةيجعلهاأجساماالاعراضمنينشىءاللهأن:الصوابالقول

00000000000000000000000000000000000006لها

الصحيح:القولعلىالدالةوالآثارالأدلة

000000000006(00عمرانوآلالبقرة)تجيءحديث-1
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000006غمامتينسبحانهاللهينشئهاالقراءةأن:منهالدلالةوجه

حوليتعاطفن..اللهجلالمنتذكرونما)إنحديث-2

00000000000000000000000000000006(000العرش

0000007يراهاالتيللصورةونعيمهالقبرعذاب-حديث3

يمتعئواتمؤمتاتمؤصمنينترىيؤم)الحديدايةلىإالاشارة-4

(..ايديهتمبئننورهم

00000000008الاسنادصحيحمرسلوهو،قتادةقول-5

000000000000000000000000007مجاهدقول-6

8-00000.0000000000000817جريجابنقول-7

0000000000000000000008البصريالحسنقول-8

00000000000000000000008الرقاشييزيدقول-9

دائمة:فهيالذكرعبادةإلاالجنةفيالعباداتارتفاع-11

0000000000000000009مسلمعندعبداللهبنجابرحديث

000000000000000000009ومعناه،مسلمعندأخربصرواية

الدنيادارفيبينهمماكانالجنةاهلتذاكرفي-12

000000000000000000009ذلكفيالصافاتايات-ا

000000000000000000009ذلكفيالطورايات-ب
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000000000028يثبتلاأنهوتقدم،مرفوعاأنسحديث-!

00000000000000000000028الجنةفيالعلماهلبهيتذاكرما

السبعونالباب

كيرهدونالبشرىلهذهالمستحقذكرفي

ذلك:علىالدالةالآيات-ا

825-000.0000000182القرانمنموضعاوعشريناثنينذكر

000000000000000000825اصلينفيتجتمعالبشاراتجميع

وتحقيق(نقولمماوخيرا،نقولكالذندالحمدلك)اللهمحديث

0000826دعاءلانهبهالعملوإباحة،سندهضعفوبيانفيهالكلام

الكرمانيحربحكاهاكماوالجماعةالسنةاهلإعتقادمنجملة

842-000000000.0.000000000826أحمدالإمامصاحب

0000000000000000000843الكرمانيلحربمختصرةترجمة

المستحقينمذهبهوالاعتقادجملةمنماذكرانالمؤلفبيان

0000000000000000000000000000000843البشرىلهذه

الجنةأهلدعوىبخاتمة:الكتابختم

000000000843(0.اللهمفيهاسبحتكدغودهخميوذلكفييونسآية

448-000000.0.0000000843ذلكتفسيرفيجريجابناثر

000000000000000000000000000448ذلكفيقتادةقول-
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00000000000000000000000448ذلكالثوريسفيانتفسير

000000000000000448الفهئم(سبحئك)معنىفيالمولفكلام

طرقهعلىالكلام،(الله)سبحانتفسيرفيالواردالحديث

548-0.00000000000000484..0.00مرسلأنهوتصويب

ضعفوبيان،الكلمةهذهتفسيرفيطالبأبيبنعليأثر

000000000548علتهوبيان(الحاشية)فياخرطريقوذكر،سنده

000846مرسلصوابهوأن،قريباتقدموقدعبيداللهبنطلحةحديث

000000000846الدعاءمثلالدعوىوأن،الايةمعنىالمولفبيان

حجر:ابنالحافظوكلام،(للهالحمدالدعاء)أفضلحديثتحقيق

847-000000000000000000.00684..0..00.00عليه

0000847الجنةفيالتكاليفسقوطإلىوالاشارة،الآيةمعنىتابع

000000000000000000847معنىمنيتضمنهوما""اللهملفظ

إرادةوقتمنأعمماهوبالدعوىالمرادأنإلىالمولفذهاب

00000847الجنةأهلبحالوالأليق،الآيةبمعنىالأليقوأنهالشيء

984-0.0000.0.0000.00000.0848الخطيةالنسخخاتمة

الفهارسفهرس

اللفظية:الفهارس-أ

الكريمةالاياتفهرس-1
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الأحاديثفهرس-2

الاثارفهرس-3

الأشعارفهرس-4

وغيرهموالأعلامالرجالفهرس-5

الأرواححاديفيالواردةالكتبأسماءفهرس-6

التفصيلية:العلميةالفهارس-ب

بهيتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيد-1

وعلومهالتفسير-2

وعلومهالحديث-3

وأصولهالفقة-4

وعلومهااللغة-5

ونعيمهاالجنة-6

عامةفوائد-7

والمراجعالمصادرفهرس*

للموضوعاتالتفصيليالفهرس*

الكتابلأبوابالعامالفهرس*
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الكتابلابوابالعامالفهريس*

لأولاالمجلد

والخمسينالثامنالبابإلىالأولالبابمنيبدأ

64-0.000.0.0042الأنالجئةوجودبيانفي:الأولالباب

أسكنهاالتيالجئةفيالئاساختلاففي:الثانيالباب

55-000047..000؟الأرضفيجنةأوالخلدجنةهيهل،آدم

جئةأدهاإلىذهبمنحججسياقفي:الثالثالباب

-000.0.00000000.00000005665...0000000الخلد

إلها:قالتالتيالطائفةحججسياقفي:الرابعالباب

87-0000.00000.0.00066..00.00000000رضلأا

58-97نازعهملمنالقولهذاأربابجوابفي:الخاسرالباب

عنالخلدجئةالهازعممنجوابفي:السادسالباب

09-0000.00000.00000.00.000.0086منازعيهمحجج

تخلقلمالجنةانزعممنشبهذكرفي:السابعالباب

..الشبهمنبهاحتجواعماالجوابفي:الثامنالباب
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19-49

59-001



001-0059الشبهمنبهاحتجواعماالجوابفي:الثامنالباب

113-0.000.0101الجنةأبوابعددذكرفي:التاسعالباب

911-0000.00000000411أبوابهاسعةفي:العاشرالباب

512-000000000012أبوابهاصفةفي:عشرالحاديالباب

127-126والبابالبابمابينمسافةذكرفي:عشرالثانيالباب

135-0.128هي؟وأين،الجنةمكانفي:عشرالثالثالباب

041-00.0000000136الجنةمفتاحفي:عشرالرابعالباب

الذيومنشورهاالجنةتوقيعفي:عشرالخامسالباب

0000000000141146لأهلهايكتب

وأله،الجنةطريقتوحدبيانفي:عشرالسادسرالباب

151-000000.000000000000147واحدطريقإلألهاليس

915-0.000000521الجنةدرجاتفي:عشرالسابعالباب

تلكواسم،درجاتهاأعلىذكرفي:عشرالثامنالباب

661-000000.0000.000061..0000..000000الدرجة

علىسلعتهتعالىالربعرضفي:عشرالتاسعالباب

بينوقعالذيالتبايعوعقد،منهمطلبهالذيوثمنهاعباده

...................الخربهموبينالمؤمنين
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167178-



ربهم،منأهلهاالجنةطلبفي:العشرونالباب

.................لهاوطلبهمفيهموشفاعتها

ومعانيهاالجئةأسماءفي:والعشرونالحاديالباب

............................قهاشتقاوا

وأنواعها.الجناتعددفي:والعشرونالثانيالباب

لبعضهاتعالىالربخلقفي:والعشرونالثالثالباب

..وخزنتهابوابيهاذكرفي:والعشرونالرابعالباب

بابيقرعمنأولذكرفي:والعشرونالخامسالباب

917-091

191-502

602-211

212-022

221-222

223226-

دضلالأمماأولذكرفي:والعشرونالسادسالباب

023-0000000.0000.0.000.0.000.0.000227الجنة

الأمةهذهمنالسابقينذكرفي:والعشرونالسابعالباب

236-0.0000231..0000.0000.00.0وصفتهمالجنةإلى

إلىوالأغنياءالفقراءسبقفي:والعشرونالثامنالباب

241-0.00000000.000000.000000.00000237الجنة

الجبةأهلأصنافذكرفي:والعشرونالتاسعالباب

1177



052-0.000.000000000422.غيرهمدونلهمضمنتالتي

محمدأمةهمالجنةأهلأكثرانفي:الثلاثونالباب

255-00.0.00.00125..00000..00000.000.000ع!يد!

والنارالجنةفيالنساءأنفي:والثلاثونالحاديالباب

0000000000000256264الرجالمنأكثر

الامةهذهمنالجنةيدخلفيمن:والثلاثونالثافيالباب

072-562..00000.000.00.0أوصافهموذكر،حساببغير

عزوجلالربحثياتذكرفي:والثلاثونالثالثالباب

927-000000000.000.0000000271الجنةيدخلهمالذين

وطينهاالجنةتربةذكرفي:والثلاثونالرابعالباب

288-0.000.0000.00.000.0000028.وبنائهاوحصبائها

..وبياضهانورهاذكرفي:والثلاثونالخامسالباب

وقصورهاغرفهاذكرفي:والثلاثونالسادسالباب

.....................وخيامهاومقاصيرها

بمنازلهممعرفتهمذكرفي:والثلاثونالسابعالباب

...ذلكفبليروهالموان،الجئةدخلواإذاومساكنهم

الجنةدخولهمكيفيةفي:والثلاثونالثامنالباب
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928-192

292-203

303-503



فيالجنةأهلصفةذكرفي:والثلاثونالتامحالباب

913-00313أسنانهمومقاديروعرضهموطولهموخلقهمخلقهم

منزلةالجئةأهلأعلىذكرفي:الأربعونالباب

523-0000.0.00000.000.000.0.000.0023دناهموأ

أولالجنةأهلتحفةفي:والأربعونالحاديالباب

328-00632..0.000.00..000000..0000يدخلونهاما

مسيرةومن،الجنةريحذكرفي:والأربعونالثانيالباب

337-0000.0932..0.0000000000000.000.يوجدكم

المؤذنبهيؤذنائذيالأذانفي:والأربعونالثالثالباب

143-000338...00..00.0..00.0000..00.000فيها

وبساتينهاالجنةأشجارفي:والأربعونالرابعالباب

357-00000000.00000.0234..00000000000وظلالها

وتعددثمارهاذكرفي:والأربعونالخامسالباب

.......................تهاوصفاانواعها

الجنة.فيالزرعذكرفي:والأربعونالسادسالباب

وعيونهاالجنةأنهارذكرفي:والأربعونالشابعالباب

............عليهتجريائذيومجراهاوأصنافها

9117

-358371

372-373

374-493



الجنةأهلطعامذكرفي:والأربعونالثامنالباب

.......................ومصرفهوشرابهم

يأكلونالتيانيتهمذكرفي:والأربعونالتاسعالباب

.............وصفاتهاوأجناسهافيهاويشربون

وفرشهموحليتهملباسهمذكرفي:الخمسونالباب

.........وزرابيهمونمارقهموجنابذهموبسطهم

وسررهمخيامهمذكرفي:والخمسونالحاديالباب

.....................بشخاناتهموأرائكهم

الجنةأهلخذامذكرفي:والخمسونالثانيالباب

............................وغلمانهم

593-041

411-418

941-451

453-462

463946-

وسراريهمالجنةأهلنساءذكرفي:والخمسونالثالثالباب

605-00.00047والياطنالظاهروجمالهنوأوصافهنوأصنافهن

منهاخلقالتيالمادةذكرفي:والخمسونالرابعالباب

615-705بأزواجهناليومومعرفتهنصفاتهنوذكر،العينالحور

الجنةأهلنكاحذكرفي:والخمسونالخامسالباب

526-0175والمنيالمذيعنونزاهته،بذلكوالتذاذهمووطئهم

الثاس،اختلافذكرفي:والخمسونالسادسالباب

0118



....الفريقينوحجةلا؟أموولادةحملالجنةفيهل

وغناءالجنةسماعذكرفي:والخمسونالسابعالباب

..........................العينالحور

الجنةأهلمطاياذكرفي:والخمسونالثامنالباب

......................ومراكبهموخيولهم
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527542-

543-555

556-561



الثانيالمجلد

)السبعين(البابإلى(والخمسين)التاسعالبابمنيبدأ

بعضهمالجنةأهلزيارةفي:والخمسونالتاسعالباب

057-0000000000562الدنيافيبينهمكانماومذاكرتهمبعضا

فيهاللهأعدوماالجئةسوقذكرفي:الستونالباب

575-00000.00000571..000000.00000000..لأهلها

تباركربهمالجنةأهلزيارةفي:والستونالحاديالباب

185-00.00000675....000.0000..000..00لىوتعا

ائذيوالمطرالسحابذكرفي:والستونالثانيالباب

585-000000.0.00000000000000582الجنةفييصيبهم

أهلهاوأن،الجئةملكذكرفي:والستونالثالثالباب

295-00000.0586..0000.0000000.00فيهاملوككلهم

يخطرمافوقالجنةأنفي:والستونالرابعالباب

منخيرمنهاسوطموضعوأن،الخلدفييدورأوبالبال

406-0000.0395..000.00......00000فيهاوماالدنيا

تباركربهمالجنةأهلرؤيةفي:والستونالخامسالباب

وتجليه،البدرليلةالقمريرىكماجهرةبأبصارهموتعالى
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714-0506..00.00.00000.000000.0000ضاحكالهم

الجئةلأهلسبحانهتكليمهفي:والستونالسادسالباب

717-0571..0000عليهموسلامهإياهمومحاضرتهلهموخطابه

تفنىلاألهاالجنةأبديةفي:والستونالسابعالباب

297-000000000000000.0000000.000.0718تبيدولا

دخولاالجنةأهلاخرذكرفي:والستونالثامنالباب

897-0000.000000000.000397..0000.000..إليها

فصولفيه،جامعبابوهو:والستونالتامعالباب

027-00.997...000000000.0000000000000همنثور

848-182غيرهدونالبشارةلهذهالمستحقفي:السبعونالباب
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